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7.5.1. O profissional do quadro permanente poderb ser substituldo por profissional contratado com as

qualificagbes informadas. atravbs de contrato de prestagao de servigos, nos termos estabelecidos no edital

e seus anexos;

7.6. Instalar e manter. sem bnus para o MUNIClPIO, no canteiro de obras, um escritbrio e os meios

necessbrios a execugbo da fiscalizagbo e medigbo dos servigos por parte do MUNIClPIO, para uso

exclusivo da Fiscalizagbo do MUNIClPIO, com brea minima de 25,00 m2, incluindo banheiro, contendo.

mesa, cadeira, armbrio, ar condicionado, telefone, 01 computador desktop e 01 notebook com perifbricos,

hardware atual e software adequado ao acompanhamento da obra, admimstragbo de escritbrio e

comunicagbo, Internet, 01 camera fotografica digital (resolugbo minima de 7.0 megapixel com cartao de

membria de 4 (Gb), materiais de escritbrio necessbrios a operag§o dos equipamentos e desempenho das

atividades pelo periodo correspondente ao da execugao dos servigos e 01 aparelho de ar-condicionado,

sendo que ao final das obras todos os materiais nbo utilizados e equipamentos serao devolvidos a

contratada.

7.7. Todas as despesas para a realizagSo dos servigos de controle tecnolbgico e medigbes, tais como os

equipamentos de topografia, dos laboratbrios de controle tecnolbgico de geotecnia e concrete, inclusive

manutengbo e pessoal de apoio e execugao, deverbo estar contempladas na proposta no prego

estabelecido para a instalagSo e manutengbo do canteiro de obras, sendo que ao final das obras todos os

equipamentos serao devolvidos a Contratada.

7.8. A CONTRATADA deverb, sempre que necessbrio, comunicar-se formalmente com ao MUNIClPIO

Mesmo as comunicagbes via telefone n°: (71) 3288-8779, devem ser ratificadas formalmente atravbs de

protocolo encaminhado b Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA, na Prefeitura Municipal de Lauro de

Freitas, situada na Rua Manoel Silvestre Leite, s/n, bairro Centro -Lauro de Freitas.

7.9. Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos insumos atb o

local das obras/servigos e fornecimentos, bem como a triagem e disposigbo final de residuos sblidos inertes

e da construgbo civil - RCC em local devidamente licenciado.

7.9.1. Apresentagao do relatbrio de descarte, discriminado por empresa e por obra, emitido pelo

responsavel tbcnico do aterro escolhido, compreendendo periodo compativel ao periodo medido no

respectivo BM apresentado

7.10. Utilizagbo de pessoal experiente, bem como de equipamentos, ferramentas e instrumentos adequados

para a boa execugbo das obras/servigos e fornecimentos, priorizando nas contratagbes de pessoal d reto

das obras profissionais domiciliados preferencialmente morados do Municipio, respeitadas as exigbr :ps

profissionais que o cargo requerer.
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7.11. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgbes, instalagGes

eldtricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNICiPIO e a terceiros,

existentes nos locais ou decorrentes da execugSo das obras/servigos e fornecimentos objeto desta licitagSo

7.12. Exercer a vigilGncia e protegSo de todos os materiais e equipamentos nos iocais das obras/servigos e

fornecimentos.

7.13. Colocar tantas frentes de servigos quantas forem necessarias (mediante anuGncia previa da

FiscalizagSo), para possibilitar a perfeita execugSo das obras/servigos e fornecimentos no prazo contratual.

7.14. Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mSo-de-obra, sem qualquer vinculag§o empregatfcia

com o MUNICiPIO, bem como todo o material necessario a execugSo dos servigos objeto do contrato.

7.15. Responsabilizar-se por todos os Gnus e obrigagGes concementes a legislagSo tributaria, trabalhista,

securitaria, previdenciaria, e quaisquer encargos que incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais,

exclusivamente, correrSo por sua conta, inclusive o registro do servigo contratado junto ao Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia -CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo-CAU do local de

execugSo das obras e servigos.

7.1S. Todos os acessos necessarios para permitir a chegada dos equipamentos e materiais no local de

execugSo dos servigos deverSo ser previstos, avaliando-se todas as suas dificuldades. pois os custos

decorrentes de qualquer servigo para melhoria destes acessos correrSo por conta da Contratada.

7.17. A contratada devera manter urn Preposto, aceito pelo MUNICiPIO, no local do servigo, para

representa-la na execugSo do objeto contratado (Art.0 68 da Lei 8.666/93).

7.18. Responsabilizar-se, desde o inlcio das obras ate o encerramento do contrato, pelo pagamento integral

das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos

que venham a ser cobrados.

7.18.1. No momento da desmobilizagSo, para liberagSo da iiltima fatura, faz-se necessaria a apresentagSo

da certidao de quitagSo de dGbitos, referente as despesas com agua, energia, telefone, taxas, impostos e

quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados.

7.19. Promover a substituigao dos profissionais integrantes da equipe tbcnica somente quando

caracterizada a supervenifencia das situagGes de caso fortuito ou forga maior, sendo que a substituigSo

devera ser feita por profissional de perfil tbcnico equivalente ou superior e mediante previa autorizagSo do

MUNICiPIO

7.20. A contratada responsabilizar-se por todos e quaisquer danos causados as estruturas, construgGes, t.y[
instalagGes eietricas, cercas, equipamentos, etc., bem como por aqueles que vier causar ao MUNICiPIO e a
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terceiros, existentes nos locais ou decorrentes da execugSo das obras e/ou servigos e fomecimentos, objeto

deste edital.

7.21. Durante a execugSo dos servigos e obras, caberS 3 empresa contratada as seguintes medidas:

7.21.1. Instalar e manter no canteiro de obras 1 (uma) placa de identificagSo da obra, com as seguintes

informagdes: nome da empresa (contratada), RT pela obra com a respectiva ART, n° do Contrato e

Contratante (Municipio), conforme Lei n° 5.194/1966 e ResolugSo CONFEA n° 198/1971;

7.21.2. A placa de identificagSo das obras e servigos deve ser no padrfio definido pelo MUNICiPIO,

respeitado o Manual de IdentificagSo da Placa de Obra do Ministerio do Desenvolvimento Regional/Caixa

Econdmica Federal e em local por ele indicado;

7.21.3. Obter junto ao OrgSo responsSvel do Municipio o alvarS de construgSo e, se necessSrio, o alvarS de

demoligSo, na forma das disposigdes legais em vigor;

7.21.4. Manter no local das obras/servigos um DiSrio de OcorrSncias, no qual serao feitas anotagdes di3rias

referentes ao andamento dos servigos, qualidade dos materiais, mSo-de-obra, etc., como tambfem

reclamagdes, advertSncias e principalmente problemas de ordem tScnica que requeiram solugSo por uma

das partes. Este di3rio, devidamente rubricado pela FiscalizagSo e pela Contratada em todas as vias. ficara

em poder da Contratante apds a conclusSo das obras/servi?os;

7.21.5. Obedecer 3s normas de higiene e prevenfSo de acidentes, a fim de garantia a salubridade e a

seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servigos;

7.21.6. Responder financeiramente, sem prejuizo de medidas outras que possam ser adotadas por

quaisquer danos causados 3 Uni3o, Estado, Municipio ou terceiros, em razSo da execugao das

obras/servigos; e

7.21.7. Fazer com que os componentes da equipe de m3o-de-obra operacional (oper3rios) exergam as

suas atividades, devidamente uniformizados, em padr3o unico (farda) e fazendo uso dos equipamentos de

seguranga requeridos para as atividades desenvolvidas, em observ3ncia 3 legislag3o pertinente.

7.22. Na execugao dos servigos e obras de construgSo, objeto da licitagSo a contratada dever3 atender 3s

seguintes normas e praticas complementares:

a) Normas e Exig§ncias especificadas na Lei Federal 8.666/93 e Suas Alteragdes;

b) Projetos, Normas Complementares e demais Especificagdes T6cnicas;

c) Cbdigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e municipals, inclusive normi

concessionaries de servigos publicos, e as normas tdcnicas do Municipio especifica para obras.

d) Instrugdes e resolugfies dos 6rg3os do sistema CREA-CONFEA / CAU;
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e) Normas tdcnicas da ABNT e do INMETRO, e principalmente no que diz respeito aos requisites mimmos

de qualidade, utilidade, resistencia e seguranga.

0 Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construgao Civil - SINAPI;

g) Codigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagao do Solo;

h) Normas da Vigildncia Sanitaria e Secretaria de Meio Ambiente do Municipio;

i) Normas das concessionaries locais de servigos, tais como Corpo de Bombeiros, Embasa, Coelba, etc..

j) Normas, regulamentos e portarias do Ministerio do Trabalho e Emprego-MTE;

k) Normas, regulamentos do INEMA, SEMA;

I) Normas, regulamentos do DNPM;

m) CONAMA - Resolugdo n° 307 (05/07/2002), que estabelece diretrizes, critSrios e procedimentos para a

gestfio dos reslduos da construgao civil;

n) ConvengSo Coletiva de Trabalho vigente, que estabelece condigdes trabalhistas das categorias de

empregados envolvidas na execugSo do objeto;

o) Manuais T6cnicos - Prescrigdes e orientagdes constantes dos manuais tdcnicos dos fabricantes de

equipamentos eletromecSnicos instrumentos de medigdo e mecanismos de automagSo, no que tange a

transports, estocagem, montagem, instalagSo e teste de operagao;

CLAUSULA OITAVA - OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE:

8.1. FISCALIZACAO

8.1.1. A coordenagao do contrato, bem como a Fiscalizagao da execugio da obra sera realizada pelo

MUNICiPIO, por tecnicos designados na forma do Art.0 67, da Lei 8.666/93, a quern compete verificar se a

Licitante vencedora esta executando os trabalhos, observando o Cronograma Fisico-Financeiro do contrato,

Projeto Basico, Especificagdes Tdcnicas, Memoriais Descritivos, Projetos Basicos, elementos tdcmcos e de

acordo com os demais documentos que integram o Contrato.

8.1.2. A Fiscalizagao Podera designar o acompanhamento, gerenciamento, supervisio e fiscalizagao da

obra por uma Empresa Especializada, mediante procedimento de licitagao especifica, a sua Contratagao,

que passara a ser Denominada Gerenciadora, em atendimento ao que determina o Manual Especifico da

Portaria 164/2013 e suas Alteragdes.

8.1.3. A Fiscalizagao devera verificar, periodicamente, no decorrer da execugao do contrato, se a Licitante

vencedora mantem, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas. todas as condigdes de habilitagdo e

qualificagao exigidas na licitagao, comprovada mediante consulta aos CRGAOS RESPONSAVEIS, CADIN

ou certiddes comprobatdrias.

8.1.4. A Fiscalizagao terd poderes para agir e decidir perante a Contratada, inclusive rejeitando servigos que

estiverem em desacordo com o Contrato, com as Normas Tfecnicas da ABNT e com a melhi tdcnica
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consagrada pelo uso, obrigando-se desde ja a Contratada a assegurar e facilitar o acesso da Fiscalizagao,

aos servigos, e a todos os elementos que forem necessarios ao desempenho de sua miss§o.

8.1.5. A Fiscalizagao tera plenos poderes para sustar qualquer servigo que n3o esteja sendo executado

dentro dos termos do Contrato, dando conhecimento dos fatos a autoridade competente, responsavel pela

execugao do contrato.

8.1.6. Caberd a Fiscalizagao verificar a ocorrgncia de fatos para os quais haja sido estipulada qualquer

penalidade contratual. A Fiscalizagao informara ao setor competente quanto ao fato, instruindo o seu

relatbrio com os documentos necessarios, e em caso de multa, a indicagSo do seu valor.

8.1.7. A agSo e/ou omissfio, total ou parcial, da Fiscalizagao nao eximira a Contratada da integral

responsabilidade pela execug3o do objeto deste contrato.

8.1.8. Fica assegurado aos tecnicos do MUNIClPIO o direito de. a seu exclusivo criterio, acompanhar,

fiscalizar e participar, total ou parcialmente, diretamente ou atraves de terceiros, da execugao dos servigos

prestados pela licitante vencedora, com livre acesso ao local de trabalho para obtengao de quaisquer

esclarecimentos julgados necessarios a execugao dos servigos.

CLAUSULA NONA - PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAQAO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

Nome: Claudia Santana Coelho

Matricula: 84842-8

Q CLAUSULA DECIMA -SUBCONTRATAgAO:

10.1. Sera permitida a subcontratagao dos servigos de montagem mecanica, elOtrica, detalhamentos

construtivos, estudos laboratoriais, ensaios, escavagfles por processos n3o destrutivos, escavag§o de rocha

a fogo e servigos que nao estejam contemplados e inclusos nas parcelas de relevancia pertencentes ao

objeto desta licitagao, com anu£ncia pr6via do MUNIClPIO.

10.2. A subcontratagao nao exclui a responsabilidade do contratado de suas responsabilidades contratuais

e legais.

10.3. Sera vedada a subcontratagao total do objeto.

10.4. Caso ocorra a subcontratagao, devera ser observado o priviiagio estabelecido as microempresas e

empresas de pequeno porte, nos termos do art. 48, inciso II da Lei 123/2006.

10.5. As empresas subcontratadas tambem devem comprovar, junto ao MUNICiPIO, antes do inicio dos

trabalhos que estao em situagao regular jurldico/fiscal, previdenciaria e trabalhista, e que qntre os seus i
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diretores, responsiveis tecnicos ou sdcios nSo constam funcionarios, empregados ou ocupantes de cargo

comissionado no MUNICiPIO

10.6. N5o sera permitida, na presente licitagao, a participagSo de empresas em consbrcio.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIQOS.

11.1. Concluidos os servigos, a Contratada solicitard ao MUNICIPIO, atrav6s da Fiscalizag§o, o seu

recebimento provisdrio que devera ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da data da solicitagSo.

11.2. O MUNICiPIO tera at6 90 (noventa) dias para, atraves de ComissSo, verificar a adequagSo dos

servigos recebidos com as condigfies contratadas, emitirem parecer conclusivo e, no caso de projeto,

aprovag§o da autoridade competente

11.3. Na hipdtese da necessidade de corregfio, independente do previsto nos itens 11.1 e 11.4. Sera

estabelecido um prazo para que a Contratada, as suas expensas, complemente ou refaga os servigos

rejeitados. Aceito e aprovado o servigo/projeto, o MUNICiPIO emitira o Termo de Recebimento Definitivo

dos Servigos que devera ser assinado por representante autorizado da Contratada, possibilitando a

liberagSo da caugSo contratual.

11.4. O Termo de Encerramento FIsico do contrato esta condicionado a emissao de Laudo T6cnico pelo

MUNICiPIO sobre todos os servigos executados.

11.5. A Oltima fatura de servigos somente sera encaminhada para pagamento ap6s emissao do Termo de

Encerramento Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.

11.6. A licitante vencedora entende e aceita que o pleno cumprimento do estipulado no subitem 11.3 acima

6 condicionante para:

11.6.1. EmissSo, pelo MUNICiPIO, do Atestado de Execugao das obras;

11.6.2. Emissao do Termo de Encerramento Fisico do Contrato (TEFC);

11.6.2.1. Liberagao da Caugao Contratual.

11.6.3. Os resultados das obras, incluindo os desenhos originais e as memOrias de cSIculo, as informagOes

obtidas e os matodos desenvolvidos no contexto das obras, serao de propriedade do MUNICiPIO, e seu uso

por terceiros s6 se realizara por expressa autorizag§o deste.

11.7. A ultima fatura somente sera encaminhada para pagamento apbs emissao do Termo de Encerramento

Fisico do Contrato, que devera ser anexado ao processo de liberagao e pagamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DAS SANQ6ES ADMINISTRATIVAS

A h.
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12.1. Ficara impedida de licitar e contratarcom o Municfpio, sem prejufzo das multas previstas neste edital e

das demais cominapbes referidas no Capitulo IV da Lei N° 8.666/93, no que couber garantido o direito

prbvio da ampla defesa, a licitante que:

a. Convocada dentro do prazo de validade de sua Proposta, nSo assinar o Contrato;

b. Apresentar documento falso ou fizer declarapSo falsa;

c. Ensejar o retardamento da execupSo do objeto desta LicitapSo;

d. NSo mantiver a Proposta, injustificadamente;

e. Falhar ou fraudar na execupSo do Contrato;

f. Comportar-se de modo inidbneo;

g. Cometer fraude fiscal.

12.2. Pela inexecupao total ou parcial do objeto da LicitapSo, a Administrate da Prefeitura Municipal de

Lauro de Freitas, podera garantida a defesa previa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sanpoes

a. AdvertSncia;

b. Multa moratbria de 0,2% (dois dbcimos por cento) por dia de atraso na execupSo do Contrato, tomando

por base o valor global do respectivo;

c. Multa de 2% (dois por cento) a partir do 16° (dbcimo sexto) dia, atb o 30° dia de atraso;

d. Multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do respectivo;

e. SuspensSo temporbria de participapSo em licitapSo e impedimento de contratar com AdministrapSo por

perfodo nSo superior a dois (02) anos;

f. DeclarapSo de Inidoneidade para licitar ou contratar com AdministrapSo Publica enquanto perdurarem os

motivos determinantes da punipSo ou atb que seja promovida a reabilitapSo perante a prbpria autoridade

que aplicou a penalidade.

12.2.1. O atraso injustificado na execupSo do Contrato, por perfodo superior a 30 (trinta) dias, podera

ensejar a rescisSo do Contrato;

12.3. As multas aplicadas serSo descontadas dos erbditos da contratada ou, na impossibilidade, recolhida

no prazo de atb 15 (quinze) dias, da data da comunicapSo oficial e, caso nSo cumprida, serao cobradas

judicialmente;

12.4. Compete a Prefeitura Municipal a aplicapSo das penalidades previstas nos itens 12.1 e 12.2. Alineas

"b", “c", “d", ue” e T, as penalidades de advertbneia, prevista no item 12.2, alfnea “a”, facultada a defesa do

interessado, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da notificapSo;

12.5. Da aplicapSo da penalidade prevista nos itens 12.1 e 12.2 caberb recurso, no prazo de 05 (cinco) dias ,

Uteis, contados da notificapSo, que Serb dirigido b autondade superior, por intermbdio da que praticoi o atoÿÿr-
a qual podera reconsiderar a sua decisSo, ou, fazS-lo subir devidamente informado; dC
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12.6. As sanies previstas no item 12.2, Alineas “b", “c" e “d”, poderSo ser aplicadas conjuntamente com as

demais penalidades previstas no Projeto BSsico,

12.7. O Contrato sera rescindido de pleno direito independentemente de interposipao judicial ou extrajudicial

para apurapSo de responsabilidade civil, administrativa e criminal quando a contratada:

a. Recusar-se a prestar os servipos de acordo com as especificap&es estabelecidas no Contrato.

b. Falir ou dissolver-se;

c. Transferir, no todo ou em parte, as obrigap&es decorrentes do Contrato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - CRITERIOS DE ACEITAQAO DO OBJETO:

13.1. O criterio de aceitapSo do objeto em questfio atenderS as exigfencias da Lei n° 8666/1993.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - INCIDGNCIAS FISCAIS:

14.1. Os tributes, impostos, taxas, emolumentos, contributes fiscais e para-fiscais, que sejam devidos em

decorrencia, direta ou indireta, do presente Contrato, serSo de exclusiva responsabilidade da

CONTRATADA;

14.1.1. A CONTRATANTE, quando fonte retentora, descontare, nos prazos da Lei. dos pagamentos que

efetuar, os tributes a que estiver obrigada a CONTRATADA, pela legislapao vigente;

14.2. Se, durante o prazo de vigfincia deste Contrato, forem criados tributes novos, ou ocorrem

modificapOes nas allquotas atuais, de forma a comprovadamente majorar ou diminuir o 6nus dos

contratantes, serSo revistos os respectivos valores, a fim de adequ3-los a essas modificapSes,

compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferenpas resultantes dessas alterapSes

CLAUSULA DECIMA QUINTA -RESCISAO:

15.1. A CONTRATANTE poder3 rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de interpelapao

judicial ou extra judicial, sempre que ocorrer:

15.1.1. O n3o cumprimento ou o cumprimento irregular, pela CONTRATADA, de suas obrigapoes e das

demais ciausulas contratuais;

15.1.2. A inobserv3ncia, por parte da CONTRATADA, das especificapdes da CONTRATANTE;

15.1.3. A cessSo e transference contratual ou a subcontratapfio do objeto contratual sem previa e expressa

aprovapSo escrita da CONTRATANTE, nos termos da CI3usula Primeira deste Contrato,

15.1.4. Impericia, negligfencia ou imprudencia por parte da CONTRATADA, na execupfio das especimcapfies sXs'
contratuais;
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15.1.5. O desatendimento &s determinagbes da fiscalizagbo da CONTRATANTE,

15.1.6. O cometimento reiterado de falhas, na execugSo deste instrumento, pela CONTRATADA, anotadas

em registro prOprio pelo representante da CONTRATANTE;

15.1.7. A decretagao de falSncia, insolbncia ou recuperagfio judicial da CONTRATADA durante a execugao

contratual;

15.1.7.1. No caso de recuperagSo judicial 6 facultado a CONTRATANTE manter o Contrato, assumindo ou

n§o o controle de determinadas atividades necessOrias a sua execugSo:

15.1.8. A dissolugbo da CONTRATADA;

15.1.9. A alteragSo social ou a modificag§o, da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que a juizo da

CONTRATANTE, prejudique a execugfio deste Contrato;

15.2. A rescisao contratual podera ser:

15.2.1. Administrativa, por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos previsto nos sub-itens 15.1.1. a

15.1.9;

15.2.2. Judicial, nos termos da legislagSo em vigor;

15.2.3. Amigavel, por acordo entre as partes;

15.3. Em qualquer caso de rescisao, a CONTRATANTE podera dar continuidade ao objeto contratual por

execugSo direta ou indireta;

15.4. A CONTRATADA perdera em favor da CONTRATANTE, o direito a restituigSo de caugao e das

retengSes, rescindido este Contrato com base em qualquer das razbes enumeradas no item 15.1.1. ao

15.1.9;

15.5. Em caso de a rescisao 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:

15.5.1. Dos servigos corretamente executados e devidamente medidos;

15.5.2. Dos materials e equipamentos previstos nas Planilhas, ainda n§o indenizados, destinados aos

servigos e atividades conforms as especificagbes deste Contrato, estocados, pelo seu custo devidamente

atualizado, acrescido de despesas de transportes, se houver;

Ajf)
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15.6. A CONTRATANTE apbs notificar a CONTRATADA da rescisSo contratual, tomara posse imediata das

parcelas efetivamente jd executadas. decorrentes deste Contrato, bem como de todos os materials

existentes, devendo. por£m, no prazo mSximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da notificagSo,

apresentar um relatbrio compieto e avaliagSo detalhada, historiando as razdes da rescisSo;

15.6.1. A avaliagSo, acima citada, deverS ser feita por uma ComissSo a ser designada pela

CONTRATANTE, composta de 03 (trSs) Membros, sendo um escolhido entre as pessoas da

CONTRATANTE, outro da CONTRATADA, e o terceiro, que a preside, entre pessoas alheias;

15.6.2. A ComissSo terS um prazo de 20 (vinte) dias a partir de sua constituigSo, para apresentagSo de seu

relatorio conclusivo, o qual servirS para o acerto de contas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

15.7. No caso de rescisSo amigSvel do Contrato, a CONTRATADA far£ jus apenas pagamentos

mencionados nos subitens 15.5.1 e 15.5.2;

15.7.1. Desta forma, far-se-S o pagamento final com mdtua, plena e geral quitagfio no ato da assinatura do

Distrato;

15.8. Rescindindo o Contrato, a CONTRATADA terS um prazo de 10 (dez) dias, a contar do acerto de

contas, para desmobilizar o canteiro e deixd-lo inteiramente livre e desimpedido,

15.9. Constituem tambem, motivos para rescisSo contratual por parte da CONTRATANTE, alem dos casos

ja remunerados, todos os demais elencados nos Artigos 77 e 78 da Lei Federal N° 8 666/93.

15.10. Caracterizam-se, tambem, como motivo para rescisSo contratual, nos termos dos Incisos I ou XII do

Art. 78 da Lei N° 8.666/93, o caso em que, na prestagSo dos servigos contlnuos contratados, deixem,

conforme o caso, de serem mantidas as condigbes vantajosas que determinaram o dimensionamento do

prazo vigencial deste Contrato;

15.11. Em qualquer caso de rescisSo contratual, serSo assegurados a CONTRATADA os direitos de defesa

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

CLAUSULA DECIMA SEXTA -REAJUSTAMENTO:

16.1. Na forma da legislaqSo em vigor, os pregos contratados permanecerSo fixos e irreajustaveis pelo

prazo de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura deste Contrato. Caso ultrapasse esse prazo os

pregos serSo reajustados nos termos do INCC/FGV, a pedido da Contratada.

16.2. O termo inicial para a apuragSo do primeiro percentual de reajuste serS a data da aptesentagSo da

Proposta de Prego ocorrida na sessSo de julgamento da LicitagSo.

CLAUSULA DECIMA SETIMA -CONDigOES GERAIS:
0

m
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17.1. O presente Contrato ou os direitos e vantagens de qualquer natureza, nele previstos, dele derivados

ou a ele vinculados, n§o poderSo, sob nenhum fundamento ou pretexto, ser negociados, dados em garantia

ou caucionados;

17.2. SerSo de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatbrios, mapas, desenhos, diagramas,

pianos estatisticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto

executado por ela;

17.3. A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execugSo deste Contrato,

quando necessdrio a convenience dos servigos, respeitados os limites legais e os direitos assegurados a

CONTRATADA;

17.4. A legislagSo aplicÿvel d execugfio do Contrato e especialmente aos casos omissos e a Lei N° 8.666/93

com suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA DÿCIMA OITAVA - COMUNICAgOES:

18.1. As comunicagOes reciprocas, somente serSo consideradas quando efetuadas por escrito, atrav6s de

correspondence, ou documento de transmissao mencionando-se o numero e o assunto relativos a este

Contrato, devendo ser protocoladas, datadas e enderegadas conforme o destinatario.

CLAUSULA DECIMA NONA -FORO:

19.1. As partes signatarias deste Contrato elegem o Foro Comarca de Lauro de Freitas do Estado da Bahia,

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

E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e unico

efeito, na presenga das testemunhas abaixo.

Lauro de Freitas, 17 de Julho de 2020.

PELA CONTRATANTE: PELA CONTRATADA:

GL,c:
NOME:N

R. R.G.

TESTEMUNHAS:

i

TATQIL4
NOME: ct 55H to kk o b

Lto £
R.G. R.G.



Diario Oficial doSexta-feira
17 de Julho de 2020
8-Ano VIII - N° 1746

Lauro de Freitas MUNICIPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE

LAURO DE FREITAS

EXTRA'TO DE CONTRATO V 121/2020

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAURO DE FREITAS
Contratada: MAKITORRE SERV1COS PARA CONSTRUC'AO LTDA, inscrita no CNPJ/MF, sob o N°

11.058.809/0001-90 Modalidade: Tomada de Prepo - Nu 003/2020 Processo: 01323/2020. Objeto: Contratavao De

Empresa Especializada Para Execupao Das Obras De Reforma De Um Campo De Futebol - Contralo De Repasse N1*

1058.461-17/2018. No Bairro De Vida Nova. No Municipio De Lauro De Freilas/Ba. Conforme Tenno De Referenda E

Planilhas F.m F.dital. Requisitado Pela Secretaria Municipal De lnfraestrutura. Dotapao: 1100.2231.33903900.00.
1100.22.31.33903900.24 Valor: R$ 136.400.01 (cento e trinta e seis mil, quatrocentos reais e um centavo) Periodo de

vigcncia: O prazo de vigencia de 03 (tres) meses, contados da data da emissao da ordem de servifo. Data da Assinatura:

17 de Julho de 2020. Moema Isabel Passos Gramacho - Prefeita

CERTIFICAQAO DIGITAL: M/9LZV2590DTCKBQSCDE2G

Esta edigiao encontra-se no site oficial deste ente.



CAIXA Contrato de Repasse-Transference Voluntaria

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 874267/2018/ME/CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNlAO FEDERAL, POR
INTERMEDIO DO MINISTERIO DO
ESPORTE, REPRESENTADO PELA CAIXA
ECONOMICA FEDERAL, E O MUNIClPIO
DE LAURO DE FREITAS, OBJETIVANDO
A EXECUCAO DE AQOES RELATIVAS AO
ESPORTE E GRANDES EVENTOS
ESPORTIVOS.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas, t6m, entre si,
justo e acordado o Contrato de Repasse de recursos orgamentarios da Uniio, em
conformidade com este Contrato de Repasse e com a seguinte regulamentag§o, Decreto
n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alteragSes, Decreto n° 6.170, de 25 de
julho de 2007. e suas alteragfies, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30
de dezembro de 2016, InstrugSo Normativa MPDG N° 02, de 24/01/2018, Lei de Diretrizes
Orgament&rias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programs para o exercicio,
Contrato de PrestagSo de Servigos (CPS) firmado entre o Gestor do Programs e a Caixa
Econdmica Federal e demais normas que regulamentam a esp6cie, as quais os
contratantes se sujeitam, desde ja, na forma ajustada a seguir:

SIGNATARIOS

l- CONTRATANTE-A Uni3o Federal, por intermÿdio do Gestor do Programa Ministerio
do Esporte, representada pela Caixa Econdmica Federal, instituig§o fmanceira sob a
forma de empresa publics, dotada de personalidade juridica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto n° 66.303, de 6
de margo de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n° 7.973, de 28 de margo
de 2013, publicado no DOU de 01/04/2013, e retificagio publicada no DOU de
05/04/2013, e alterado pelo Decreto n° 8.199, de 26 de fevereiro de 2014, publicado no
DOU de 27/02/2014, com sede no Setor BancSrio Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasilia-DF,
inscrita no CNPJ-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de MandatSria da Uni3o.
nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por MARIO SERGIO
DE OLIVEIRA BAPTISTA, RG n° 0001127113, expedido por SSP/BA, CPF n°
159.217.195-87. residente e domiciliado em Salvador/BA, conforme procuragSo lavrada
em notas do 2° Offcio de Notas e Protestos de Brasllia/DF, no livro 3318-P, fl 042, em
07/05/2018 e substabelecimento lavrado em notas do 2° Oficio de Notas e Protestos de
Brasllia/DF, no livro 3324-P, fl 064, em 13/06/2018, doravante denominada simplesmente
CONTRATANTE.

1
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagOes, reclamagOes. sugest&es e elogios)

Para pessoas com deficftncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br
27.941 vOl 1 micro
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CAIXA Contrato de Repasse-Transfetencia Voluntaria

II - CONTRATADO - MUNICiPIO DE LAURO DE FREITAS, inscrito no CNPJ-MF sob o
n° 13.927.819/0001-40, neste ato representado pela respectiva Prefeita Municipal,
Senhora MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO, portadora do RG n° 00.943.218-33
expedido por SSP/BA, e CPF n° 133.399.825-20, residents e domiciliada em Estrada do
C6co KM 7, n° 5, Condomlnio Parque dos Coqueiros, Quadra 3, Lote 14, PortSo, Lauro de
Freitas, BA, CEP: 42.700-000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO

CONDIQ6ES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Reforma de um campo de futebol no Municipio de Lauro de Freitas..

II - MUNICIPIO BENEFIClARIO
Lauro de Freitas - BA.

Ill - CONTRATAQAO SOB LIMINAR
( x ) NSo
Apenas no caso de contratapSo sob liminar, aplica-se a Cteusula D6cima S6tima desse
Contrato de Repasse -CondipOes Gerais.

IV-CONTRATAQAO SOB CONDICAO SUSPENSIVA
( x ) Sim

Documentapao. Area de IntervenpSo, TScnica de Engenharia e Licenpa Ambiental.
Prazo para entrega da documentapSo pelo CONTRATADO: 08 (oito) meses.
Prazo para anglise pela CAIXA ap6s apresentapfio da documentapSo: 01 (um) mes.

v- DESCRIQAO FINANCEIRA E ORQAMENTARIA
Recursos do Repasse da UniSo R$ 222.857,14 (duzentos e vinte e dois mil e oitocentos e
cinquenta e sete reais e quatorze centavos).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA
R$ 6.908,57 (seis mil e novecentos e oito reais e cinquenta e sete centavos).

Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 229.765,71 (duzentos e vinte e
nove mil e setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos).
Nota de Empenho n° 2018NE800900, emitida em 30/05/2018, no valor de R$ 222.857,14
(duzentos e vinte e dois mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos),
Unidade Gestora 180006, GestSo 00001.
Programs de Trabalho: 27812203554500029.
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agenda n° 2022, conta n° 006.00647066-6.

( ) Sim

( ) N3o

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 20/07/2018.
T6rmino da Vigenda Contratual: 20 de Julho de 2021.
PrestapSo de Contas: ate 60 (sessenta) dias ap6s/ o termino da vigfencia contratual ou
conclusSo da execupSo do objeto, o que ocorrer primeiro.

2
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (infomnapfies, reclamapdes, sugestdes e elogios)

Para pessoas com deflcidncia auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

caLxa.gov.br
27.941 vOll micro

1



CAIXA Contrato de Repasse-TransferSncia VoluntSria

Arquivamento. 10 anos contados da apresentagSo da presta?§o de contas pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA ou do decurso do prazo para apresentagSo
da prestagSo de contas.

VII - FORO
Justiga Federal, Seg&o Judiciaria do Estado de Estado da Bahia.

VIII - ENDEREQOS
Enderego para entrega de corresponddncias ao CONTRATADO Praga JoSo Thiago dos
Santos - S/N - Centro - CEP 42.702-710 - Lauro de Freitas/BA.
Enderego para entrega de corre$pond6ncias a CONTRATANTE: Rua Arthur de Azevedo
Machado n° 1225, 12° andar, Costa Azul-CEP 41770-790 - Salvador/BA

ENDEREQOS ELETRONICOS.
Enderego eletronico do CONTRATADO:
moemagramacho@hotmail.com;
gabineteseinfrapmlf@gmail.com.
Enderego eletrfinico do CONTRATANTE: gigovsa@caixa.gov.br; gigovsa08@caixa.gov.br

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as
cteusulas a seguir:

pmlfconvenio@gmail.com:
nuaf.seinfra@gmail.com,

CLAUSULA PRIMEIRA -DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIQAO SUSPENSIVA

1-0 Plano de Trabalho aprovado no Sistema de GestSo de Convdnios e Contratos de
Repasse (SICONV) 6 parte integrante do presente Contrato de Repasse, independents de
transcrigSo.

1.1 -A eficÿcia deste Instrumento est£ condicionada a apresentagSo pelo CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA de toda a documentagSo relacionada no item IV das
CondigSes Gerais deste Contrato, bem como 3 an£lise favordvel pela CONTRATANTE,
dentro dos estabelecidos itemprazos no mesmo

1.1.1 - O prazo fixado para atendimento da condigilo suspensiva podera ser prorrogado
vez,unica igual periodo.uma por

1.1.2 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde e por este
Instrumento, reconhece e da sua anuSncia que o nao atendimento das exigSncias no
prazo fixado ou a nao aprovagSo da documentagSo pela CONTRATANTE implicarS a
rescisao de pleno direito do presente Contrato de Repasse, independente de notificagSo.

CLAUSULA SEGUNDA -DAS OBRIGAQ0ES

3
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagbes, reclamagoes, sugestoes e elogios)

Para pessoas com deficidncia auditiva ou de fata: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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27.941 vOU micro )i )

&



CAI\A Contrato de Repasse-Transference Voluntaria

2 - Como forma mutua de cooperag3o na execugao do objeto do Contrato de Repasse,
sSo obrigagfles das partes:

2.1-DA CONTRATANTE
I. analisar e aceitar a documentagao tecnica, institucional e juridica das propostas

selecionadas;
II. celebrar o Contrato de Repasse, ap6s atendimento dos requisites pelo

CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diario Oficial
da Uni§o (DOU), e respectivas atteragfies, se for o caso;

III. acompanhar e atestar a execug3o flsico-financeira do objeto previsto no Plano de
Trabalho, com os correspondentes negistros nos sistemas da UniSo, utilizando-se
para tanto dos recursos humanos e tecnoldgicos da CONTRATANTE;

IV. transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros,
na forma do cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cl&usula
Quinta deste Instrumento;

V. comunicar a assinatura e liberagiio de recursos ao Poder Legislative na forma
disposta na legislagSo;

VI. monitorar e acompanhar a conformidade flsica e financeira durante a execug3o do
presente instrumento;

VII. analisar eventuais solicitagbes de reprogramag§o dos Projetos Tecnicos,

submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediants o pagamento
de taxa de reanÿlise;

VIII. verificar a realizagdo do procedimento licitatdno pelo CONTRATADO, atendo-se a
documentagSo no que tange: a contemporaneidade do certame, aos pregos do
licitante vencedor e sua compatibiiidade com os pregos de refer§ncia, ao respectivo
enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao fomecimento de
declaragSo expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA atestando o atendimento as disposigdes legais aplicaveis.
ou registro no SICONV que a substitua;

IX. aferir a execugSo do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por
meio da verifiesg3o da compatibiiidade entre estes e o efetivamente executado, assim
como verificar a regular aplicag§o das parcelas de recursos, de acordo com o
disposto na Clausula Quinta;

X. verificar a existfencia da AnotagSo de Responsabilidade Tecnica - ART, quando se
tratar de obras e services de engenharia;

XI. designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou
empregados responsÿveis pelo seu acompanhamento;

XII. divulgar em sltio eletrdnico institucional as informagdes referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolugio, nos casos de nSo execugSo total do
objeto pactuado, extingSo ou rescisSo do instrumento;

XIII. fornecer, quando requisitadas pelos org§os de controle extemo e nos limites de sua
competSncia especlfica, informagdes relativas ao Contrato de Repasse independents
de autorizagdo judicial;

XIV. notificar previamente o CONTRATADO a insengao como inadimplente no SICONV
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da
execugSo do objeto do instrumento, devendo ser incluida no aviso a respectiva

4
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informagfies, reclamagdes, sugestoes e elogios)

Para pessoas com deficiencia audrtiva ou de fala: 0800 726 2492
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CAI\A Contrato de Repasse - TransferSncia Voluntria

Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislative do 6rgao
responsavel pelo instrument;

XV. receber e analisar a prestagao de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA, bem como notific3-lo quando da nao apresentag3o da
Prestag3o de Contas no prazo fixado, e/ou quando constatada a ma aplicagio dos
recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente Tomada de Contas Especial,

XVI. solicitar a instituigSo financeira albergante da conta vincuiada a devolugdo imediata
dos saldos remanescentes dessa conta especffica do instrumento para a conta unica
do Tesouro Nacional, nos casos aplic3veis.

XVII. assumir ou transferir a responsabilidade pela execugao do objeto, no caso de
paralisagSo ou de ocorrSncia de fato relevante, de modo a evitar sua
descontinuidade;

XVIII. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execugSo do objeto, registrando aqueles que por sua natureza
nao possam ser realizados nesse Sistema, mantendo-o atualizado.

2.2 -DO CONTRATADO

I. consignar no Orgamento do exerclcio corrente ou, em lei que autorize sua inclusSo,
os recursos necessarios para executar o objeto do Contrato de Repasse e, no caso
de investimento que extrapole o exercicio, consignar no Plano Plurianual os recursos
para atender as despesas em exerclcios futuros que. anualmente constarSo do seu
Orgamento;

II. observar as condigdes para recebimento de recursos da UniSo e para inscng3o em
restos a pagar estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

III. comprometer-se, nos casos em que couber a instituigSo da contribuigSo de melhoria,
nos termos do Cddigo Tributdrio Nacional, a n§o efetuar cobranga que resulte em
montante superior 3 contrapartrda aportada ao Contrato de Repasse;

IV. definir o regime de execugSo do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
V. elaborar os projetos tcnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda

documentagSo jurldica, t6cnica e institucional necessaria a ceiebragao do Contrato de
Repasse, de acordo com os normativos do programs, bem como apresentar
documents de titularidade dominial da area de intervene, licengas e aprovagOes
de projetos emitidos pelo 6rg3o ambiental competent e concessionaries de servigos
publicos. conforme o caso, nos termos da legislag3o aplicavel;

VI. executar e fiscalizar os trabalhos necessarios 3 consecugSo do objeto pactuado no
Contrato de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional nabilitado
e com expertncia necessaria ao acompanhamento e controle das obras e servigos
com a respectiva ART da prestagSo de servigos de fiscalizagSo a serem realizados

VII. apresentar ao CONTRATANTE declaragSo de capacidade tecnica, indicando o
servidor ou servidores que acompanhar§o a obra ou servigo de engenharia.

VIII. assegurar, na sua integralidade, a qualidade tecnica dos projetos e da execugao dos
produtos e servigos contratados, em conformidade com as normas brasiteiras e os
normativos dos programas, agoes e atividades, determinando a corregao de vicios
que possam comprometer a fruigSo do beneficio pela populagSo beneficiana, quando
detectados pela CONTRATANTE ou pelos orgSos de controle;

5
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CAIXA Contrato de Repasse - Transferbncia Voluntbria

IX. selecionar as areas de intervengbo e os beneficibrios finais em conformidade com as
diretrizes estabelecidas pelo Gestor do Programs, podendo estabelecer outras que

busquem refietir situagbes de vulnerabilidade econbmica e social, informando a
CONTRATANTE sernpre que houver aIterates;

X. realizar o processo licitatbrio, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo
regime de execugSo indireta, nos termos da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e
suas alteragbes ou da Lei 12.462, de 04 de agosto de 2011 e sua regulamentagao, e
demais normas pertinentes a materia, assegurando a corregbo dos procedimentos
legais, a sufictencia do projeto bbsico, da planilha orgamentbria discriminativa do
percentual de Bontficagbo e Despesas Indiretas (BDI) utilizado e o respectivo
detalhamento de sua composigSo;

XI. apresentar declaragao expressa firmada por representante legal do CONTRATADO
e/ou UNIDADE EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o
atendimento das disposigbes legais aplicaveis ao procedimento licitatbrio;

XII. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagbo sobre o CTEF - Contrato de
ExecugSo e/ou Fornecimento de Obras, Servigos ou Equipamentos.

XIII. estimular a participagbo dos beneficterios finais na elaboragbo e implementagao do
objeto do Contrato de Repasse, bem como na manutengbo do patrimbnio gerado por
estes investimentos;

XIV. no caso dos Estados, Municlpios e Distrito Federal, notificar os partidos politicos, os
sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no municipio ou
Distrito Federal quando ocorrer a liberagSo de recursos financeiros pela
CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de margo de 1997,
facultada a notificagSo por meio eletrbnico;

XV. operar, manter e conservar adequadamente o patrimbnio publico gerado pelos
investimentos decorrentes do Contrato de Repasse, apbs sua execugbo, de forma a
possibilitar a sua funcionalidade;

XVI. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados a
consecugbo do objeto no prazo fixado no Contrato de Repasse;

XVII. fomecer d CONTRATANTE, a qualquer tempo, informagbes sobre as agbes
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagao do processo;

XVIII. prever no edital de licitagdo e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das
obras, materials e servigos executados/fornecidos 6 da empresa contratada para esta
finalidade, inclusive a promogSo de readequagbes, sernpre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecugdo do objeto contratado,

XIX. realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos a
formalizag&o, execugio, licitagdo, acompanhamento, prestagbo de contas e
informagbes acerca de tomada de contas especial do Contrato de Repasse e registrar
no SICONV os atos que por sua natureza nao possam ser realizados nesse Sistema,
mantendo-os atualizados;

XX. instaurar processo administrative apuratbrio, inclusive processo administrative
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagio de recursos publicos,
irregularidade na execugdo do CTEF ou gestbo financeira do Contrato de Repasse,
comunicando tal fato a CONTRATANTE;

XXI. registrar no SICONV o extrato do edital de licitagSo, o prego estimado pela
Administragdo para a execugbo do servigo e a proposta de prego total ofertada por
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cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologa?ao e adjudicapao, o
extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART dos projetos, dos executores e da
fiscalizapdo de obras, e os boletins de medigdes;

XXII. manter um canal de comunicagflo efetivo, ao qual se dar«i ampla publicidade, para o
recebimento pela Unido de manifesta?6es dos cidaddos relacionados ao canvdmo,
possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamaodes e
denuncias;

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

XXIV. ao tomar cidncia de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciencia aos orgios de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa.
cientificar os Ministdrios Publico Federal e Estadual e a Advocacia Geral da Uniio.

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 a promo$So de acessibiiidade
das pessoas portadoras de deficidncia fisica 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 licitafdo as composifdes de custos unitarios e o detalhamento de
encargos sociais e do BDI que integram o orpamento do projeto bdsico 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 Unido;

XXVIII. nos casos de transferdneias a Estados, Distrito Federal e Municlpios, observar o
disposto no Decreto n° 7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alteraÿes, nas
licitafdes que realizar, no caso de contrata?ao de obras ou servifos de engenharia,
bem como apresentar a CONTRATANTE declaragSo firmada pelo representante legal
do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto
no referido Decreto;

XXIX. utilizar, para aquisiÿdo 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 eletrdmca, devendo ser
justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de
sua utilizafSo;

XXX. apresentar declarafdo expressa ou fomecer declaragao emitida pela empress
vencedora da licitagSo, atestando que esta ndo possui em seu quadro societano
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publics ou de sociedade de
economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalizagao dessa
obriga$ao;

XXXI. registrar no SICONV as atas e as infonmagdes sobre os participates e respectivas
propostas das licitagSes, bem como as informagdes referentes as dispensas e
inexigibilidades;

XXXII. inserir, quando da ceiebra?So de contratos com terceiros para execu?§o do objeto do
Contrato de Repasse, clausula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos
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servidores dos brgaos ou entidades publicas contratantes, bem como dos brgios de
controle intemo e externo, a seus documentos e registros contebeis:

XXXIII. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas (CEIS),
a regularidade das empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitagSo,
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;

XXXIV. consultar no Sistema de Cadastramento Unrficado 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 participagSo na licitagdo ou contratagdo de empresa que consta como
impedida ou suspensa;

XXXV. consultar no Cadastro Nacional de Condenagfies Civis a regularidade das empresas
e/ou profissionais participantes do processo de licitag5o, no que tange a registro de
ato de improbidade administrativa e inelegibilidade supervisionado pelo Conselho
Nacional de Justiga;

XXXVI. apresentar a CONTRATANTE relatbrio de execugSo do empreendimento contendo
informagbes sobre a execug§o flsico-financeira do Contrato de Repasse, bem como
da integralizagSo da contrapartida, em periodicidade compatfvel com o cronograma
de desembolso estabelecido,

XXXVII. responsabilizar-se pela condusSo do empreendimento quando o objeto do Contrato
de Repasse prever apenas sua execug§o parcial e for etapa de empreendimento
maior, a ftm de assegurar sua funcionalidade;

XXXVIII. 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 ocorrera a agao promocional, com
antecedencia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensdo da
liberagSo dos recursos financeiros, observadas as limitagdes impostas pela Eleitoral
n° 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XXXIX. comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da
marca do Govemo Federal nas publicagoes decorrentes do Contrato de Repasse.
observadas as limitagfies impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de
1997;

XL. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execugao do objeto
contratual por consbrcios publicos;

XLI. aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de
Repasse em cademeta de poupanga, se o prazo previsto para sua utilizagSo for igual
ou superior a urn m6s, e realizar os pagamentos de despesas do Contrato de
Repasse tambbm por interm6dio do SICONV, observadas as disposig&es contidas na
Clausula Sbtima deste Instrumento;

XLII. autorizar o CONTRATANTE ou sua mandatena para que solicitem junto a instituigSo
fmanceira albergante da conta vinculada, a transferdncia dos recursos financeiros por
ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta unica da Umao, caso
os recursos n3o sejam utilizados no objeto da transferfencia pelo prazo de 180 (cento
e oitenta) dias;
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XLIII. autorizar ao CONTRATANTE solicitar, £ instituip5o financeira albergante da conta
vinculada, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que nao houver a
devolupao dos recursos no prazo previsto,

XLIV. estar ciente sobre a n§o sujeipao ao sigilo bancario, quanto a Uni9o e respectivos
6rgaos de controle, por se tratar de recurso pCiblico;

XLV. dar ciencia da celebrapSo do Contrato de Repasse ao conselho local ou instancia de
controle social da area vinculada ao programa de governo que originou a
transfer&ncia, quando houver;

XLVI. divulgar em sftio eletrdnico institucional as informapfles referentes a valores
devolvidos, bem como a causa da devolupdo, nos casos de n3o execupao total do
objeto pactuado, extinpSo ou rescisSo do instrumento;

XLVII. disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de
facil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado,
contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberapSo e o
detalhamento da aplicap§o dos recursos/, bem como as contratap6es realizadas para
a execupSo do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicapSo na internet pela
inserpSo de link na pagina oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
que possibilite acesso direto ao Portal de Conv6nios.

XLVIII. indicar a obrigatoriedade de contabilizapSo e guarda dos bens remanescentes e
manifestar compromisso de utilizapSo dos bens para assegurar a continuidade de
programa govemamental, estando Claras as regras e diretrizes de utilizapSo;

XLJX. responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, compet&nctas e
atribuipoes o CONTRATADO e solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE
EXECUTORA, por desvio ou malversapio de recursos publicos. irregularidade na
execupSo do contrato ou gest§o financeira do instrumento;

L. apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou
equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislative o
compromisso assumido,

LJ. observar as condipdes para reprogramapSo do CR estabelecidas na IN MPDG n°
02/2018;

Lll. tomar outras providSncias necessÿrias a boa execupao do objeto do Contrato de
Repasse.

Llll. cumprir o disposto no art. 217, inciso II, da ConstituipSo Federal, que versa sobre o
dever do Estado de fomentar prdticas desportivas formais e n§o-formais, como direito
de cada urn, observada a destinapSo de recursos publicos para a promopio prioritaria
do desporto educacional e, em casos especfficos, para a do desporto de alto
rendimento.

CLAUSULA TERCEIRA-DO VALOR

3-A CONTRATANTE transferÿ, 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 constants do Plano de Trabalho.
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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 condipfies estabelecidas
na legislate vigente e de acordo com o cronograma de desembolso constante do Plano

de Trabalho a conta de recursos alocados em seu orpamento.

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

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

3.4 - Toda a movimentapSo financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta

vinculada a este Contrato de Repasse, em agenda da CAIXA, isenta de cobranpa de

tarifas banc4rias.

CLAUSULA QUARTA -DA AUTORIZAQAO PARA INICIO DO OBJETO

4-0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento,
manifesta sua expressa concordSncia em aguardar a autorizap3o escrita da
CONTRATANTE para o infeio da execupSo do objeto deste Contrato de Repasse.

4.1 -A autorizapSo ocorrera apos a finalizapdo do processo de anaiise p6s-contratual e o
cr6dito 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 execupSo do objeto realizada antes da autorizap§o da CONTRATANTE
n5o sera objeto de medipSo para liberapdo de recursos ate a emissao da autorizapSo
acima disposta.

4.3 - Caso a contratapSo seja efetuada no perlodo pre-eleitoral, o CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA declara estar ciente de que a autorizapSo de inlcio de objeto e a
liberapao dos recursos somente ocorrera apos finaiizado o processo eleitorai a se realizar
no m£s de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrfencia de segundo turno, em
atendimento ao artigo 73, inciso VI, alinea “a* da Lei n° 9.504/97.

CLAUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, UBERAQAO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

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

5.1 No acompanhamento da execugSo do objeto ser3o verificados:

I - a comprovagSo da boa e regular aplicagSo dos recursos, na forma da legislagSo
aplicdvel;
II - a compatibilidade entre a execug§o do objeto. o que foi estabelecido no piano de
trabalho, os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados.
Ill - a regularidade das informagSes registradas pelo CONTRATADO no SICONV.
IV-o cumprimento das metas do piano de trabalho nas condigdes estabelecidas.
V- a conformidade financeira

5.2 O CONTRATANTE comunicara ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendencias de
ordem t6cnica apurados durante a execugao do instrumento, suspendendo o desbloqueio
de recursos, ficando estabelecido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento
ou apresentagSo de informagdes e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual
perlodo.

5.3 O CONTRATANTE reportarS decisdo quanto a aceitagdo ou nSo das justificativas
apresentadas e, se for o caso, realizara procedimento de apuragio de dano ao erSrio.
ensejando registro de inadimpldncia no SICONV e imediata instauragfio 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 reatizada sob
bloqueio, apds eficacia contratual, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programs e atendidas as exigencies cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberagSo de recursos deverS ocorrer da seguinte forma:

I - exceto nos casos de instrumento com parcels unica, o valor do desembolso a ser
realizado pelo Gestor do Programs ou pela mandateria referente a primeira parcels, n§o

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

II - a liberagSo da primeira parcels ou parcels unica ficard condicionada a (ao):

a) envio pela mandateria e homologagSo pelo Gestor do Programs da Sintese do Projeto
Aprovado - SPA quando o objeto do instrumento envolver a execug§o 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) conclusao da andlise tecnica e aceite do processo licitatorio pelo Gestor do Programs
ou mandataria;

1)
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