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CONTRATO DE REPASSE QUÊ ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÓMICA
FEDERAL, E O MUNíClPIO OE SÃO
FRANCISCO D£ ASSIS, OBJETfVANDO A
EXECUÇÃO DE AÇÒES RELATIVAS AO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
TERRITORIAL E URBANO.

:,

Por este Instrurranto Particular, as parles abaixo nomlrvadss a qualificarias têm, entra Si, justo e
acordado o Contrato de Repasse tío recursos orçamentarias da União, ern conformidade com este
Contrato de Repasse B com a seguinte regulamentação: Decreto n0 93.872, da 23 de dezembro d»
1986, e suas nllaraçdes. Decreto n° 8.170, tio 25 de julho de 2007, o suas alterações. Portaria
Intcrrnínisíerlal MPDGíMFfCGU ft* 424, <íe 30 de dezembro de 201G © suas alterações, Irtsiiuç&o
formativa MPDG N* 02, de 24 de janeiro d-e 2016 e suas aitsraçOes» Lei de Dlretrizes
Orçamentarias vigente, Direitos Operacionais do Gestor do Programa para o exsrçícia. Contraia
de Presuiçâo de Serviços (CPS) tomado entre o Gestor d-o Programa e a Caixa Económica Federai
e demais normas que regulamentam s espécie, as quais os contratantes se suJíMtarci, desde [â, na
íúfma ajuslada n seguir

SIGNATÁRIOS

l - CONTRATANTE - A Uoiâo Federal, por intermédio <ío Gestor do Programa MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, representada pata Caixa Económica Federal» inatnurçâo
financeira sob a forma tíe empresa pública, dDtaéa ae persortalldode Jurídica de direito privado,
criada peio Decroto-Lei n& 759, de 12 cie agosto da 1&B9 e constituída pelo Deeralo na 6S.303, de S
de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Sócia! aprovado r>a Assembleia Geral de l & da janeiro
de 2018, em conformidade com o Decreto ne $.945, de 27 de dezembro dê 2016, Q suas alterações,
com sedo no Selor Bancário Sul Ouadra 04, Lote 3M. Brasllía-DF( ínscrlia no CNPJ-MF sat> o n*
00,360-30^0001-04, na qualidade de Mandatária da UniSo, nos sermos dos instrumentos
supracliate, neste ato representada í>or ODIRLE! SUDATTI. CPF n° 019.052,939-33. residente o
domiciliado na Rua Alameda Buenos Aires, 97, Bairro N.S, das Dores. Santa MarmfRS. conforme
procuração lavrada em notas rio 2Õ TnMiâo de Notas e Protesto de Brasl1ia/t>Ff no livro 3390-P, fl
013, em 02/03^2019, doravante donomirvada simplesmanle CONTRATANTE

II - CONTRATADO - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS, Inscrito no CNPJ-MF SOES o
S7.B96.882/0001-Q1, neste atoreptesaniatío pelo respectivo Prefeito Municipal. Senhor RUBEMAfí
PAUUNHO SALBEGO. CPF n* 624.438.400-76, residente e domiciliado na Travessa Volmlt

SAC CAIXA: 0800 72$ 0101 (informações, reclamações, sugestões G etogios)
Para pessoas com ddfidiència auditiva ou de fala: 0800 728 2492

Ouvidoria; 0800 725 7474
calxa.gov.br
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Contraio de Repasse

sithplwmenlB CONTRATADO,

í -OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE

It - MUNICÍPIO BENEFICIÁRIO
São Francisco de Asste - RS.•

Hl - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x ) Não ( ) Sim
Apenas no casa d© contratação sob liminar.
Repassa - Condições Gerais.

apUca-sc a Cláusula Décima Séiíma desse Conuaio d$

tV- CONTRATAÇÃO SOB CÓND1Ç&O SUSPENSIVA
t )NSo íx)$ím
Documentação. Área de Intervenç&o. Técnica do Engenharia e Licença Ambiental.
Prazo ftna! para enuega da docum«m«çâo peto CONTRATADO; 30/10/2021.
Prazo finai para análise pela CAIXA após aprewniacao da doeurneniação: 30/11/2021.

V. DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
Recursos rio Rapasse da União RS 238.S56.00 (duzentos B; Irínia e oito mtl e ottocenlos e cinquenta
e seis reais).
Recursos da Contrapartida apofiada peto CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA RS
§.000,00 (nove mil reate)*
Valer do Investimento (Repasse -*- Contrapartida} RS 2^7,8^.00 (duzentos e quarenta e seie mil e
oitocentos e cínquema e seis r&isls).
NOta do Empenho nô 2020NE801785, emitldíi em 15^09í2020h no valor t5e RS 236.856,00 (duzentos
e trinta e oito mil t oitoamiQ* o cinquenta ô seis mais), Untóad* Gestora 175004. Geslâo OQQ01.
Programa de Trabalho; 1545122171D730Q01.
Natureza da Desposa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência n* 4432,

Ví-PRAZOS
Data da Assinatura do Contraio tís Repasse; 26110/2020.
Término tía Vfgênda Contratual' 26 de Outubro de 2023.
Prestação de Contas: até 80 dias apôs o término da vigência contratual ou conclusão <ta execução
do objato, o que ocorrer primeiro.

- Arquivamento 10 ar\os cómodos da apresentação da prestação de comas polo CONTRATADO
e/oy UNIDADE EXECUTORA o encerramento da operação do CR: ou da Tomada da Contas
Especial, apôs julgamento das contos pelo TCU; ou apôs decorrido o prazo togai de guarda, o que
ocorrer por último,

Vil - FORO

SAC CAIXA: 0800 ?26 0101 (informações, reclamações, sugestões s e
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria; 0800 725 7474
calx3.gov,br



Contraio de Rapasse

VIM - ENDEREÇOS
Enderoço para entrega d» correspondências ao CONTRATADO; Rua JoSa Moreira. 170? - Centro
- CEP 97610-00-0 - São Francisco de Assis • RS
Endereço para entrega de eoímpondôndas à CONTRATANTE: Alsmeda Buenos Aires, 977 6*
Andar - Nossa Senhora das Dores 97.0SO-545

ENDEREÇOS ELETRÒN1COS;
Endereço etairònico do CONTRATADO; «ng*nhanatsfa@Qmaií.com; pfO|etos.sfaí§gmailcam-,
t o*iípaz2Q16@gm atacam.
Endereço eteu$nico da CONTRATANTE;

instrumento, as nominadas no Contraio de Repassa pactuam as cláusulas a
seguir:

CLÀUSUUA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 - O Plano de Trabalho aprovado no Sistema tie Gestão de Convénios e Contratas de
(PtATAFQRMA+BRASIL) ê parle integrante tít> prosanie Contraio de Repasse, independente do
transcrição*

1,1 - A eficácia desio Instrumento esià condicionada à apresentação pelo CONTRATADO e/ou
UNIDADE EXECUTORA de tcxía a documentação telatíonada no Hôm IV das Ccindtçòas Geiam

Contrato, bsm oorno a anâfise íavorâvel pela CONTRATANTE, dentro d&s prazos
* "*"*

\A.\ * O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde jè e por esíe Instrumento»
reconhece s dá sua anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não
aprovação da riocumenuiçâa pala CONTRATANTE Implicará a;
a) Eximçfto do pmsente Contrato de Repasse independente tíe noiírj&açâo, quando não houver
Ubemçâo de recursos de topasse:
bi Rescisão imtdiata do ptôsénte Contraio dfi RepaBSs, com o ressarcimento tíe eveniuaî
despesas para elaboração do prújeto básico ou termo rta roferència custeadas com resumos do

sn

-D AS OBRIGAÇÕES
.

2 - Como forma múlua de cooperação na ex do ob^eta do Contrato tie Repasse, $ão

2,1-DA CONTRATANTE
1. Anaiísar e ncaítar a clocumôntação técntca, instiíyóonal e lurídica tíaâ çyroposias selodonatias;
U, Meíirar o Contraio de Repa&g&v apôs atOrtdimeí\to dos requisitos peio CONTRATADO cíou

UNIDADE EXECUTORA, e pubtear seu SXlTBto. no Diário Oficiai da Uniào (DOU), & respectivas
s, se for o caso;

SAC CAIXA 0800 726 0101 (informações, reclamações, swgaslões © elogios)
Para pessoas com dellclência auditiva ou de falo: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
catxa.Qov.br



V,

Vil,

Contrato de Repasse

Acompanhar e atestar a «xacuçao fl$icQ-rmançí!if9 do objeio previno no Plano d& Trabalho.
com os correspondentes reQistros na& sistemas da Unílo, uWizando-sa para *anio cíoa recursos
humanos e tecnológicos da CONTRATANTE,
Transferi*1 m CONTRATADO cíou UNIDADE EXECUTORA os rseumos financeiros, na forma
do cmnoo/ama de des&mbai&ò aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste

islativo na forma disposta naComunicar a assinatura e
legislação;
Monitorar Q acomfKtnrw a eoníom>iaadíi física e financeira durante a execução do presente
instrumento;
Analisai eventual solicitações d§ reprogramação dos Projeios Técnicos ou Termos tie
Referência, submetendo- as, quando for o caso. ao Gestor do Programa, mediante c
pagamento de taxa de reanál'se;
Verter a rentoçâo do procedimento Wcualòrto pato CONTRATADO, at«mio-se è
documentação no que tangt?' 9 comemporanisídade cio certame, aos preços do tlcUame
vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência, 30 respectivo enquadramento í3o
objeto ajustado com o efátivamemlo ticilsdo,. ao fomocímento de dedaiaçâo expresse ftrmada
por represeniants íegal da CONTRATADO e.̂ ou UNIDADE EXECUTORA atestando o "
atsntfimamo ~as líitposiçôíís legsís apSicáveis, o\í registro na Í3LATAFOHMA*BRAS!L que a
substitua;
Afertr a execução do objetó pscíuado, conforme psctuatío 5Q Piano de Trabalho, por melo da
verificação da compatibilidade entre õsies e o eíetívarnénle exísculado, assim como venTicar a
reguíar aplicação das parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Clèusutâ Quinta;
VorHica? a ôxisiônda da Anotação ria Rftsponsablíidade Técnica - ART. Registro de
RespunsablUdatíti Técnica - RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade Técnica -
TRT, quantía SQ Irstgr tíe ubras e serviços de engenharia;
Designar, em to dias cornados -4a essínaiura do instrumento, os servidores ou empregados
responsáveis p©to seu acompanhamento;
Divulgar om sitio oieirônjco tnsiitucianal as Informações referentes a valores devolvidos, bem
corno a causa dn devolução, nos casos tíe não execuçâa total do abjelo pactuado, extinção ou
rescisão do instrumcnvo;

cie controle exífcmo e nos limites
relativas ao Coniraío de Repasse independente cie

Xt.

xu.

XUl. Fornecer.

XIV.

competência especifica,
autorização judicial;

previamente o CONTRATADO a

ria
do objelo do

Fazenda

como Irmdímplianm na
ou toegulahdades no

dovan-do ser incluída no aviso 3
r Legislativo í

XV.

XVI.

acompanhamenío da
respectiva Secretaria
respons-ável pelo
Receber e analisar a prestação de cantas encaminhada pelo CONTRATADO e/Qu UNIDADE
EXECUTORA, bem como noMticà-kr <\uand<J da não apresentação tia Prestação tíe Contas m>
prazc fixado, c/ou quando constatada a ma aplicação dos f acursos, ínstaurarvtío, só íor o
a contíspontíontQ Tomada d<3 Gorilas Especial:
Efemar a devolução imediata dos saldos mmaneseenles da'CORts vmeulatia ao
parií a conta única do Tesouro Naciorml. nos casos aplicáveis;
Tei a prerrogativa de assumir ou transferir a rasponsabllld ade pela execução do eterno, no caso

o ou t|g o^>rréncia de Faio relevante, d© modo a evitar sua

SAC CAIXA 0800 726 0101 (miormaçôes. reclarnaçôes. sugestões G Q
Para pessoas com deficiência auditiva ou da fala; OSOO 726 2492

Ouvidoria: 0000 725 7474
calxa.gov.br



A
Contrato de Repasse

ir lempesttvBmeme na KU\ i ftMjKMA+UKAttiL os ates 8 os procedimentos relativos ao
acompanhamento da execução do objato, fogí&trantio aquutos quo por sua natureza não
possam ser reatadas nesse Sistema, mantondo-o atualizado;

XIX. Quando da conclusão, denúnr.ia, rescisão <w extinção do presente instrumento, providenciar O
cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo tífs 60 (sessama) dias.

2.2 - DO CONTRATADO

l. Consignar no Grçamanlo da exercício corrente ou, em lei que auiorixe sua mdúsôo. os
recursos necessários í>srs executar o objeta do Contraio de Repasse et no caso da
taytólfmftflta que exlrapote o exercida, cons-ignar no Plano Pturianua! os recursos para atender
às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do sea Otçamenio;

H, Observar as condições para recebimento de recursos tia União Q para In&cnç&o em restos a
pagar Eísíabelecidas pete Lei Complementar n* 101. d© 04 tí£ maio cie 2QOQ;

Hl. Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, nos
lermos do Código Tributam* Nacional, a não eteluar cobrança que resulte em montante supenor
è contrapartida ap-ortada ao Contrato tio Repasso;

IV. Qefmlr o regime do cxoçuçôo do obíoto- tío Conirato de Repasse como irnilT&to;
V. Elaborar os proietos penicos relacionados ao objeto pactuado e apreaemar locía

documéniaçSd jurídica, lécníca e m t̂itucional necessária à celebração do Contrato ds
Repasse, tíe acoítío com os normaíivos do programa, bem como apresentar dccumeníos d-ô
(íiulane!ad@ domrníal cía ama de Intervenção, licenças e aprovações de projotos errtiiidos peto
íirg^o ambientai competente e concessionárias de serviços públicos, coníorme o caso, nos
termos (3a legislação aplicável;

VI. Exeoilar e fiscaí&ar os trabalhos necessários á consecução do objôlo paciuatío no Contraio
de Repasse, observando prazos e custos, designando profissional habiSilada e com experiência
necessária oo acGrrijxinharriímtG e contrair* das oftrsa e serviços com a respecítva ART, RRT
ou, quando aplicável, TRT tia prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;

VIU Apresentar 5 CONTRATANTE docfaraçâo de capacidade técnica, Indicando o servidor ou
servidores que acompanharão ís obra ou serviço tí« engenharia:
.Aprosontpr dodoraçflo o*pressa stestnndo QU© possui selor especifico com atribuições
definidas para gestão, ceÍÊ&raç&o. execução e prestação de contas dos instrumentos
celebrados com a União, com lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efettvo
•^-qumndo n&o possuir setot especHicú pára essa funçèo. poderá atribuir as competência ,̂ a
sstor já extslanle na sua estrutura admirslsíratíva, desde que Ial &ak>r conl̂  com a lolação de,
fio mtntmo, um servidor ou empregado púbílco stetlvo (PORTARIA INTERMINISTERIAI N°
114, DE 7 DE MAíO DE 2018).

IX, Assegurar, na sua integTaltdadfâ, a qualidade técnica dos projeios e tia exeoíçâo d^os produtos
ô serviços conlratatím, ern conformidade corn as normas brasileiras o os normativos dos
programas, açôes c alividados. dstórminaníio a correçâo de vícios que pos&ani comprometer
a rruiçàn Í!Q &enofitío pe!a população beneficlána. quando deiociados pala CONTRATAMTH
ou pelos órgãos de controlo:

X. SeSe îonar as áreas de intervenção o os b-eneliaanos finais em conf oimidade ccrrt as díreirtzes
estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo esíabslecer outras tjue busquem refletir
situações de vulnerabilidade económica & Social ínfGTmariéc à CONTRATANTE sempre que
houver alterações;

o procasso iicUatòrio, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a cormçâa dosXI,
prccedim-Bnlos 109315, a suficiência do projeío básico ou da ternw tíe referêncaa. da pJanitr»

SAC CAtXA; 0800 726 0101 iintormações,
Para pessoas com deficiência auditiva ou de faia: Q8t)G 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474



CAIA A

XV11.

XVIll.

oíçamsntáíia discriminativa tio percentual tis Encargos Sowais Bonificação e Despesas
Indireias (BDl) utilizados, cada qual com o respectivo delalhamenlo de sua composição, por
liem do ofçgmenlo ou conjunto tíeles, além da disponibillzação da contrapartida, quando (of o
caso;
Apresentar declaração expressa firmada par representante legal do CONTRATADO etou
UNIDADE EXECUTORA, ou registro na PLATAFQRMA+BRASÍL que a svbsútua, atestando O
atendimento das disposíçôo» togais aplicáveis ao procedimento itcitatòrio;
Exerce, na quaHdatíe do coritiatante, a Fiscalização sobre o CTEF - Contrato de Execução e
Fornecimento de Obras ou Serviços oy Equipamentos;
Estimular â participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeio do
Contrato d© Repassa, bem como na manutenção do património gerado por osíes
investimentos;

3JÈV, No caso dos Estados, Municípios e Distnío Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos
de trabalhadores s í*$ entidades empresariais com s0de no município ou Distrito Federal
quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, «m conformidade
com ti Let n* 9,452, de 20 de março de 1097, facultada a notificação por meio eleirfinico.
Operar, manter e conservar adequadamente o património público gerado poios investimentos

do Contrato de Repasse, após sua execução, de fornia a possiíjilísar a sua
.,

Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados á consecução do
õbjeto no prazo lixado no Controlo de Repasse;
Fornecer è COM7KATANTE. a Qualquer lempo, informações sot>fa as açõ&s desenvolvidas
para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;
Prever nq edsíai de líótacâo B no CTEF que a respartsabfttíaçíe pela tiualitíndu das ob?as,
maiertais @ serviços executa^íos/íomecidos é da empresa contratada para esta finalidade,
inclusive a promoção de reaoequaçòes. sempre que detectadas ímpmpfíedarias qua poasarn
comprometer a consecução tío objsto conçratsdo;
Reatar tempestivamente na PLATAFO'RWA*BRASiL. os aios e os íK-ocedtmííniõs reloiwos â
formalização, oxccuçèa, licitação, acompenhamento, prestação do coruss o informações
acerca de tomada de contas especial tío Contrato de Repassa e registrar na
PLATAFORMA>BRASil os aios que por sua nalure*» não possom ser roaífeados nesse
Slsíema, maniendcwss nluafeados;
Instaurar procsstio admirnsliatlvo apuralôrio, inclusive processo administrativo dísctpíínar.
Quando canslela<to o desvio GLÍ malversação tfe recttrsos púWlcos, Irregularidade na execução
do Ct£F ou gestão tinanceUa tio Contrato de Repasse, oomunfcancío tal falo à
CONTRATANTE,
Registrar na PLATAFQRMA*BRA$!L o exírato dí> edílat de licitação, o preço astimacío pela
Administíaçâo para a execução cio serviço Q a propô-la cie preço total ofertada por eatía Itcítante
ĵm o seu respectivo CNPJ, o termo ds homologação e adjudicação, o cxlrato do CTEF o seus

respectivos adllívos, a ART, RRT ou, quando aplicável. TRT dos
fiscalização de obras, e os boletins <íe medições;
Manter um canal de comunicação efetívo. ao quat se dará ampla publicidade, para o
recebimento pela Uniâo de manifestações dos cidntiãos relacionados ao
po&B)bilitando o regtsiro d© sugestões, elogios, soítcitaçõcs, redarnaçèes o danúnctas;
índuir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeio d-o instrumento se referir
à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o ragisiro de denúncias,
reclamações e elogios, conforme pjevtslo rio 'Manual d& Uso d^ Marca do Governo Federal*
Obras* da Secretaria tíe Comunicação Social cia Prôsidôncía da República;

SAC CAIXA: Q800 726 0101 (informações, reclamaçâes, sugestões e
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria; 0800 725 7474
calxa.gov.br

XXIII.
convento,



XXX.

Contraio de Repasse

XXV, Ao (ornar etêneia de qualquer irregularidade ou ftegattdade, dar ciôntía aos órgãos de controle
6. havendo fundada suspeita d& corne ou tia improbidade administrativa, cientiífcar os
Ministérios Público Federal e Estadual o a Advocaera Gerai da Unias,
Aiondfi-r ao disposto nas Leis nn S0.04S, de 08 da novembro de 2000, e 10.099, de 19 de
dezembro de 2000. e no Decfeto rf 5.298, de 02 de dezembro de 2004 n IN MPDG R* 02, de
24 da janeiro cie 2018, rclatlvamcinte à promoção tíe acessibilidade tias pessoas portadoras de
ííeíicièncía íísíea ou com mobilidade reduzida;

XXVfl, Cornpatíbiilzar o ob;eio do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação •
ambiental municipal,, estadual ou federal, conforme o caso:
Prever no edital de licitação as composições <íe custos unitários e o «fechamento de eriçaigos
socoís € do BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra etou ssrvfço, em
cumprmento ao art. 7S, §2°, inciso II, da Lei nn 8.886. de 21 de junho d@ 1993 c/c a Súmula n°
253 do Tribunal cfe Contas da União ou quando aplicável, da Lei Federal nô 13.303, do 30 de
junho de 2018, vedada a utilização da motíaíídade contratação integrada & de orçamento
sigiloso;
Nos casas de transferências a Estados, Distrito Fadara! e Municípios, observar o disposto no
Decreto n® 7,983t de 08 de abrR de 2013. e suas alterações, nas Ikftaeõe* que realizar, no caso
de conÊraíaçâo de obras ou serviços cfe engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE
declaração firmada pelo representa n! o legsl do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA
acerca do atendimento ao disposto no referido Occrelo,
Ultíizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei rV*
10.520, d@ 17 de julho de 2Q02, e do regulamento p?^vtsvo no Oecmlo nc 10,02-4. tíe 20 de
setembro de 2019, obrijjfttQriarTwrtfa a sus forma ^tetrônica, devendo s©r jusiificflda pelo
CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a impossibilidade de sua ut^iteaçáo, vedada a
utilização do wçamentQ $*glíGso;
;Publicar, em conformidade com a legislação vigente, o extraio do primeiro ou único edital de
ticit3ção ©m ale SÓ (s&sstrnaj *a*. píorrogàvel urna única vex, de$d^ que motivado peio
CONTRATADO e âceiío pela CONTRATANTE, conta<fos:
a> Da data de assinatura do crcsente ínslnjmeíuo, csso não possua cláusula suspensiva; ou
b} Do aceite do íermo tíe referenda ou ún smíssão do Lao-do de Analiso Técnica, caso o .

proscniG inslnjmanlQ possua cláusula suspensiva,
XXXlt, Apresentar dedaíaçèo expressa ou loíi^ece; declaração emfitda pefa empresa tfeneetaa tía

licitação, atestando que este não possui em sau quadro societário servidor público da aiiva. ou
empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mrsla, sendo de sua inteira
responsabilidade a fiscatizaoão dessa obrigação,

XXXI11. Registrar na PLATAFORMA-*-8RASEL as aias s as ínfoímaçõss sot>re os parficipanUts e
respectivas propostas tias. iidla$6es. bim corno as tnformaçúes referentes às dísponsas e
Inexi^ibilttíades;
Inserir, quando da celebração do contrasos CCKTÍ tarcsiros para execução do objeto do Conírato
d© Repasse, cláusula qua obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidora* <íos órgãos
ou enlldades públicas contratanies. b^m ^^rní> ̂ DS órgãos de controlo Interno e externo, a seus
documento* ê registres cartlábeTa;

XXXV, Atestòr, por meto cto Cadastro Nacional ds Empresas tnldòoeas G Suspensos (CBS), a
regularidade daa empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em
especial ao impedimento daquelas ern contratar com o Poder Público, em atendimento 30
disposto na Portaria CGU rt° 516, de 15 de março de 2010;

XXXVI, Consultar no Stfiema de Cadastramanto Unificado de Fornecedores - SICAF a regularidade
das empresas e?ou profiMionals participante* da processo de Itdiaç&o, «m espadai

XXXI.

xxxtv.

SAC CAIXA: OÔOQ 726 D101 íiníofmaçõtòs, reclamações, sugestões e
:soas com deficiência auditiva ou de fala; 0800 ?2G 2402

Ouvidoria: 08007257^74
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impedimento daquelas em contratar com o Poder Público, sendo vedada a parucipaçãa na
licitação ou contratação d$ «mpreaa que consta como taipcKifd& ou suspensa;
Consultar no Cadastro Nacional ete Condenações CM* a regularidade das empresas «fou

participamos tío processo de licitação, no quo tange a registro de ilo de
ndmlril&rgtiva f> inelegibilidade siípfâfVíÃÍonado pelo Conselho Macional de Justiça; •
è CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo*

Informações SQÍWB E execução físieo-íinancwa tío Contrato de Repasse, bcrn corno da
utilização rfa contr&panida, conforme o art. 18 tia Partôria Intermlnhterial MPIXJ/MF/GGU ri*
&H, do 30 d« dezembro d* 5018 e suas alterações;
Responsabiraar-se psla conclusão tío empreendimento quantío o objeto do Contrato 4e
Repasse prever apenas sua execução parcial e for etapa de emofeenrfimanta maior, a fim de
assegurar sua funcionalidade*.

XI. Divulgar, em qualquer açáo píomocfonat relacionada ao objeSo e/ou obfeiivo cio Contrato de
Repasse, o n-orne do Programa, a origem fio racufso, o vaiar tío repasso e o nome da
CONTRATANTE e do Gesior do Programa, como onies participantes, obngamto*36 o
CONTRATADO etou UNIDADE EXECUTORA a comunicar expressamente ã CAIXA a data,
forma e íocsl ancte ocorrerá a açâo prornocional, com anlecedéncia mínima de 72 horas, sob
pana de suspensão da liberação dos recursos financete, observadas as limitações impostas
po3a Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XU. Comprometer-ss a uiitizsr a assinaiorg do Gestor do Programa acompanhada da maica do
Governo Federal nas publicações decorrentes do Ccmírata de Repasse, obseweíías as
limitações Imposms pela Lei Eleitoral n* 9,504, tíe 30 do setembro cie 1997;

XLII. Responder soHtíariamente, os entes consorciados, no caso tía execução tío obj«o contraíuaí
por consórcios públicos;

XLHI. Aplicar, na PLATAFORMA-^BRASiU-oS fetrursos creditados rtg conta vírwjulsda ao Contrato dó
Repasse em catioírieís de pcnipança. m o praza previsto para sua uUNxacâo ta igual ou
SUp^rJar a um rn&s. s reatizar as pagamentos da despesas do Contraio de Repassa também
por imermòdio da PLATAFORMA+BRASIl, observadas as disposições conlídas na CláusyUi
Sétima desift insinimento;

XL4V. Estar cíenle tíe quê a CONTRATANTE esta autorraada a efeto a transferência dos recursos
financeiros por eía repassados para a conte vinculada ao ínalrtanôfHO, bem corno Q^ SEUS
rendimentos, para a conto única da Uma», caso os recursos não se^m utilizados no objeto da
transferência peio pra^o ds 100 dias:

XLV, Estar ciente de AUÔ a CONTRATANTE e«a aulotoda a efeluar o resgate dos saídos
remanescentes cia conta vinculada ao instrumento, nos casos em qua rtáo houver a devolução
dos recursos no prazo pfsvtslo;

XLV1- Estar ciente sotí^e a não su^siçâo 30 sigilo bancário, quanto a União e rés
controlo, por se tratar de íeairso público;

XLVIU Oar cfêncls da celebração do Corstraío de Repasse ao conselho local ou instância de controle
soctal da âtca vinculada ao programa de governo ÍIUÉ* arígíRou a transferência, quantío nouver;

'XLVIU, Divulgar em sítio «letrônico inslíluciGcial as ínforniaçôes ratarenlos a vafores devolvidos, bem
como a 'Causa da devolução, nos casos de não execução total do objcto pactuado, extinção ou

do instrumento;
em sitio oíldaí na Internet, ou, ma sua falta, em sua sedo, em local cie IÃDI

viabilidade» consulta ao extraia tío instrumenlo ou outro instrumento uislizado. câníendo, pelo
mercas, o objeto, a finslidatle, os valorss o as datas de liberação e o tí&ialhamenio cia opRoaçflo
tios recuísoSv bem como as coniraiaçôos realizadas paia a execução cio objcio pactuado,
podendo ser suprida s publicação na internei pela inserção tíe íink na página oííCíâl do

SAC CAIXA: OÔDD 726 OiOi (Informações, reclamações, sugestões G elogios)
Para pessoas com dafícièncin auditiva ou dó fala: 0800 726 2492

Ouvidoria; 0800 72 5 7474
calxa.gov.br



Contrato de Repasse

CONTRATADO aJòu UNIDADE EXECUTORA que possibilite acesso dír«lo ao Portal de ,

L Micar a obrigatoriedade do contabilização e? guarda dos barra remanescentes e nmniíeMar
compromisso de utlll/açâo dós bens pam assegurar a continuidade <te programa
governamental, estando darás as rmjras e dlrelrizes de ulitoçôo:

LL Responder, na figura de sous titulares, na medida dfi seys eitos, compctóntías e atribuições O
CONTRATADO á solidariamente, quando for o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou
malversação de recursos públicos, irragytaritiade ns execução do contrato ou gestão iínanceíra
do Instrumento;

til. Apraséntar, via PtATAFORMA-BRASlL. o Piano de Sustemabihdade do empreendimento ou
equipamento a ser adquirido e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso
assumido;

U1I. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Interrmmsitiríat
MPDG/MFJCGU ̂ 24, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e IN MPDG n* 02, de 24
tíe janeiro de 2Q18 e suas alterações;

LIV. Tomar outras providências necessárias à noa execução do objolo do Contrato tte Repasse;
LV, Transferir a posse e pfOí>-fiedadfí oo imóvel para os beneficiários finais, sendo condiclonanm

para aprovação da Presfâçâo dê Conms. caso a operação preveja o liem de Investimento de
fôQuIartzaçáo fundiária;

LVI. Apresentar a Lí-cersça de Operação, fornecida peto órgão ambiental competente, sendo
condicionante para aprovação da Prestação d© Contas Final, caso a operações seja de
abastecimento dt agua, esgoiamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e d ramagem,
iíiclusive as realizadas nos programas habitacionais;

tVíl. Estar ciente que a «Só aprovação peia CONTRATANTE do produto inicial relativo â "
metodologia implicará a rescisão contratual 5 a não íiberaçfto rios recursos coniralados b r̂i
como a dôvoluçâo dos recursos ^venluaírnonie já sacâd&s, no caso do operações de Piano
DirQl&r, Risco e Regiíknzaçâa Ftindiáfm:

LVI11. Estar ciente que a liberíiçáo da yílima parcela fica condicionada á comprovação da
regularização efeíiwi da situação da delegação ou concessão firmado entre o município e o
prestador dos serviços, no caso de operações c!o Programa Serviços Urbanos de Água e
Esgoto, qunndo a comprovação da regularidade da doSegnçâo e concessão for apífísenlada
por lermo de compromisso;

UX. Garantir isoladiimeniõ ou futtto aos órgãos compeítines o fomeamenío, a manutenção e a
dos sísiemss ds abaãtêdmênlo de égua, de colelg e traJamento de esgoto sanhârio,

de colem e tratamento dos "resíduos sólidos, cie- coleta cíe esgotos píuviais, de pavimentação
pública s de rede de distribuição de energia ef&rtcâ £ iluminação pública, no que couber,
Ajsre&íjniar licitação(âes) abrangendo no mínimo, todas as maías previstas na primeira elapm
do crcmograma de tíesombalso, cujo o valor daveré corraspondar pdo menos 20% do valor de
repasso.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 -A CONTRATANTE transferirá
valor dos Recursos de Repasse
cron

CONTRATADO
rso H em V da

EXECUTORA, ate o limite cfo
B S GERAIS e de acarclo com õ

SAC CAIXA. OBOO 72G 01011 informações, reclamações, sugestões e elogios
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala; 0600 726

Ouvidoria: 0300 725 7474
caixa.gov.br



, l
. ' 't

Contraio de

- O CONTRATADO aportará o valor dos Recurves de Contrapartida deserto no itam V das
CONDIÇÕES GERAIS, apôs o ctesWoqmílo dos Recursos da Repasse n previamente ao pagamento
dos fornecedoras ou prestadores dê serviços, de acordo com QS percentuais e as

na legislação vig&míe â conta de recursos atacados em açu orçamamo.

^S~ Os .recursos transferidos poia União © G& recursos do CONTRATADO destinados só presente
Contrato tíe Repa$SC, figursrâq no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento
pbrlonles de recursos e etemtntas de

3.3 - Recursos adicionas necessários- ã consecução tío atojôlo do presente Contrato da Repasse
terão o S€íU aparte sob re^poríssblllííads exclusiva tío CONTRATADO.

M - Toda a movimentação linancôtra tiev© ser afetuada. obrigatoriamente, na conte vinculada a
Contraio de Repassa, em agenda da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias,

CUÀUSULA QUARTA- DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4. -O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA» por meto deste losuumemo, manifesta sua
expressa concoídãncia em aguardar a automação escrita da CONTRATANTE para o ínlcío da
execução do objeto deste Contrato d-e Repasse-

4.1 -A' autorização o&orrerá após a fir>alí2'açiâo tio processo de análise pós contratual e.
Contrato de ííepass^ enquadrado no Nível í ou I-A, o crédito 6e recursos da repasse na conta
vinculada, conforme ríiretrizes cia Portaria íníerniinisterisl MPDG/MF/CGU 424. d@ 30 ds
dezembro do 2016 e suas alterações,

A 2 - Eventual execução tio ob^to realrzada antes UB autorização da CONTRATANTE náo será
objeto de medição para liberação de reoifsos até a emissão da autorização acima di

4.3 ~ Caso a contratação seja eíciuada no período pré-oloitoral, o CONTRATADO o/ou UNIDADE
EXECUTORA declara eslar ciente de que a autorização tf© Inicio do afejelo e a liberação dos
recursos somente oe&fî rè apôs finalizado o processo eteítorai s se realíaar no mês de outubro,
.considerada, inclusive, a eventual ocorrência de segundo iumo, em aíendímenio ao artigo 73, inciso
VI. alínoa 'a* da Lei n6 9,504, de 30 de setembro de 1997,

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE
RECURSOS

5. A execução do obieto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade rios
atos praticados e o sua plann fcxecuç&a respondendo 0 CONTRATADO G/OU UNIDADE
EXECUTORA píilas danos causados a lêramos, tíectHmnies de culpa ou dolo na execução do
instrumento, não cabendo a ra&pQnsabitoaçáa tía CONTRATANTE por inconformidades ou
irrcguIamiEKíBS praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNíDADE EXECUTORA, salvo nos casos em
que as falhas decorrerem ríe orrns-§ão de responsabilidade atribuída ò CONTRATANTE.

'5,1 No acompanhamento ds executo do abjsio sorâí? veriíiçados:

0800 72B 0101 (informações, mclamaçõas. sugestões a elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: O&OO 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caíxa,gov,br
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Contraio de Ropa$se

l - A comprovação da boa e regular aplicação cias recuiSOS, na íormg <ia legislação aplicável;
tf ~ A compaíibHkSade ©niro a execução do djjeto, Q que fôl es^&eleckict no piano de trabalho, os
desembolsos e pagamaníos, conformo os aonogramas apresentados;
III - A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO na PLATAFQRMA+BRASIL,
JV - O cumprimento das melas do plano tíe trabalho nas condições estabelecidas:
V-- A conformidade

5.2 A CONTRATANTE comutvcarô SÓ CONTRATADO S/OU UNIDADE EXECUTORA q
ifregularidades decorrentes cio uso dos. recursos ou outras pendências d® ordem técnica apurados
durante B execução do irtsirumsnlo, suspendendo o desbíoo.ueio de tecursos. ficando estabelecido
Q prazo de 30 (trínia) tíms oara saneamento QU spraseniacâo de Informações e esclarecimentos,
podendo ser prorrogado por iguat período.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto â aceitação ou não das justificativas
e. se ícr o caso, realizará procedimento d# apuração de dano ao erário, -ensaiando fi*glslro de
•Iriadímplfcnda na PlATAFGRMA+BFíASil e imediata instauração de Tomada de Contas Espacial,

5.4 - A tíberação cios recursos financeiros obedecerá ao cronagíama de desembolso |>rewisío no
Plano de Trabalho e será reatizada sob bloquew. respcilanUo a disponibilidade f rnanceím do Gestor
.do Programa e atendidas as ewgoncias cadastrais videntes.

recursos

í - Para instrumentos enquadrados nos:
a) Nivoís l ^ UA, prefeíervcialrnenls em parcela única; e
b) NEvei» U a IH. em n0 mfnimo 3 (írês^ parcelas, sendo que a pnmsira nèo poderá
(vinle ^snr cento) do valor gfôí>a! tío. insirurnarvlo,

a 20%

ÍÍ - A liberação da primeira parcela ou parecia ústlea ficará condicionada á.
a) Conclusão da analiso lécníea e aceito do processo licílalòrio p l̂a CONTRATANTE;
b) Adimplència no CAUC tío CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes s que estava
inadimpíenld no momento tía assínalura tío prewntó Contrato de Repasse, caso a operação seja
Vinculada ao oxarciclo financeiro d& 2018 ou

llt - Para a liberação das domais patesías a CONTRATADO ctaveró estar am sUuaçêQ reguiar com
a execução do Piano de Trabalho, corn execução de no mínimo 70% tías parcelas liberadas

i ao Contratado que possua
financeira há mais de 1ÔD

com

5.4.2 - Não haverá a Iteração cfa primeira Darceía de
insírumerslos apoiados com recursos tío Governo Fedenal

5.5 - O cronograma de desembolso

SAC CAIXA: OBOO 725 0101 (informações,
Para psssoas com deficlôjicía auditiva ou de

Ouvidoria: 0800 ?2S 7474
eaixa.gov.br

e ologi
72G 2492
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5.6 * Ap$s s comprovação da homologação do processo ticitatõno pelo CONTRATADO, o
cronograma tíe desembolso devora ser ajustado &m observação ao grau de execução estabelecido
no referido processo HcUatòrio.

5.7 - A autorização de desbloqueio dos recursos credNados ita conta vinculada ocorrerá
i

•l- EmissãO' da suloteç&Q para início do objelo;
H-Apresentação do relatório d© execução compatível com o eronoQtama de
aprovado, devidamente atestado pela íissaltzaçâo do CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA,
III - Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Inlerminiâterial
MPDG/MF7CGU n* 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
IV - Comprovação financeira Cte etapa anisnor p&lo CONTRATADO a/ou UNÍDADE EXECUTORA,
V - Apresentação tío íemno de recebimento provisório da intervenção, rsos termos tío art. rf 73,
inciso l. alinea V da Lei 8.668, tío 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da última parcela de

5.7.1 - O servidor indicado paio CONTRATADO responsável peio acompanhamento e
fiscalização da obra devera assinar e carregar na PLATAFORMA-BRASIL o relalório de
fiscalização referente a cada modlçfto.

5.7.2 - O CONTRATADO deverá vorificaí se os materiais aplicados e os ser/tços realizados
ètentíem aos requisitos t^e qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos
proJ8ÍQ&cÍ& engenharia aceitos.

5.7;3 - A execução ílsfca será atsstacía conformo ragramenio dssposiõ no Artigo 54 da Portaria
tntermimstena! MPOX3/MRGGU n° 424, de 30 de dezambro de 2010 e suas alienações,

5,7.4 - A aferição da execução do objaio, SUDS metas e fasos ou elapas serã realizada por nmio da
verificação da compaltalrdade enlre o efeUíviirnonte executante e o pactuado rvo Piano do Trabalho,

5.B - O insJnimerrto sem resciiidicío na hipótese de inftxistôncia de execução financeira afiós T80
dias da Itberaçâo da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais* da 380
dias contados a partir do último tiesbSoquelo de

5.9 - Os prazos de que irBtam os itens 5,4,2 e 5,8 da Cíáusuia Quinta do presente Contrato da

! - deverão s^r suspensos nos casos em qu0 a inexacuçào finança ira for devida a nlrsso de liberação
díí parcelas pelo Cc-ncedonio &u pala CONTRATANTE, ou nos casos cm que a paralisação da
execução se der por determinação judicial ou por recomendação ou determinação de órgãos ds
controle; E1

H * podorãD ser prorrogados, tede qtts ssjam devidam&níe.motivados, que rtâo fiqtte caracicnzada
culpa-ou inércia do CONTRATADO, nos casos tí© qua traía o intíso Ml do § 3* do ar(. 27 da Portaria
tnierrninÈsteríal MPOG/MF/CQU n0 424. ds 30 de da£©nní>ro de 2016 e suas alterações,
autorteedo peta CONTRATANTE.

CAIXA, 0800 726 0101 (trvfofmtíçôes, redarnaç5os, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: OSOO 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
cafxa.gov.br
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S, tO -Cabe ao roprostirrtanie legal do CONTRATADO tía? ccmtínuKiafiB à execução dos Contraías
de Repasse firmados petos seus antecessores

5,11 - A utilização tfe recursos do contraio tíe repasse para pagamento da remuneração variável,
conforme previsto na Le^ ú35 Esíaia^s (Lei nff 13.ÍD3, de 2Q1S), ò permitido somente nos casos em
que os PTQÇOS dos itens cia Ptànilba Orçamentaria da CTEF, aceita na VRPL - Verificação do
Resultado do Processo Uciiatòrk>. correspondam 80â ílmftts máximos, incluííida a remuneração
variável,

CLAUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA DOS
KECURSOS

6 - Aã despesas com a execução do obieto tío presente Contrata tíe Repasse correrão à conta
alceados nos respectivos orçamentes dos contratantes.

6, i - A emissão do empenho pKirianyal, quando f w o caso, ocorrerá de acordo com determinação
especifica do Geslor da Programa, com incorporação ao presente Contrato de Ropasss mediante
ApostHamenlo.

8.2 - A eficácia deste instrumemo esíá condicionada â vafídade tíos etnpwhos, yue è determinada
por instrumenio legai, findo o quai, ssm « totaí libiração dos recursos, o presento Contrato da
Repassa Uca auíornaSicamsníè

$ í̂,1 -* No caso do perda tía validade dos empenhas por FTIOÍÍVQ de eancelarranto tíe Restos 3
Põcjac, o quantitativa ffatecMÍrwnot̂ fO podará ser reduzido até a ©tapa do objeta oonlraiado que
apresente

CLÁUSULA SÉTIMA- DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão çer utííijados para pagamento tíe despesas constantes do PEano
de Trabaltm oy para apíícsçáo no mercado financeiro, nas hSpóleses previstas ern lei ou na Portaria
IntBfministanai MPDGíMFiCGU n* 424. de 30 «te dezembro de 2016 a suas a1íeraçõ«s, vedada sus
utilização cm íinfilidatíEf diversa da pactuada neste instrumento.

7.1 - A programação e a execução financetra deverão ser reatadas em separado, cte acorda com
a natureza e a fartte tíe recursos, se for o caso,

7.2 - Antes tía realização de cstfa pagamento, o CONTRATADO ÊJ'OU UNIDADE EXECUTORA
incluirá na PLATAFQRMA+BRASIU no mínimo, as seguintes informações:

..
( ' lH 2J ttliii ̂ îV- ~'-^**^- *'"-J*l* V-^a LiStJ• A uf̂ una^ao ao rBCUfSO,
II - O nome o CMPJ oy CPF da fornecedor, quando for o casa;
ti l - O contraio a «ue se rcícre Q pagamenlo reatodo;
IV - A mala. eiapa ou íasa do Plano de Trsbaltio relativa, ao
V - Informações <!as notas fiscais cy documentos

SAC CAIXA:: OBOO 72G 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios}
Para pessoas com deficiência auditiva ou tíe fala: 0800 ?2S 2492

Ouvidoria: 0800 725
calxa.gov.br



7.3-Os. pagamentos ítóvurn mt r$a&a&& mediante
fornecedores e presíariores de serviços, facultada & dispensa deste
abaixo, em quta o crédito poderá ssr realizado em
CONTRATADO e/ou UN na PLATAFQRMA+BRASIL

a) Por alo da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) Na ressarcimento no CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados
ás próprias custas decorrentes- tís atmsús na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e sm
valores além da

7.3.1 - Excepcionalmente, poderá ser raateado. uma única vez no decorrer da vigência do presente
Contrato de Repasse, pagamento a passas Itstca que rtãa possua conta bancária, descia Que
permitida a Identificação do beneficiário pela CONTRATAh4T£. e observado o limite tíe RS l .200,00
(um mH e duzentos reste) por fornecedor ou prestador cie s&rvrços,

^•0» recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser uíllizados para despesas
sfetuadas em período anterior Q^U posterior is vigência do presente Conlrato de Rapasse, permitido
o.pagamento de despd&as. posteUormento desdo QUÊ comprovacíamenia realizadas na vigência
descrita r>o liem Vi ctes CONDIÇÕES GERAIS.

se o prazo p/avisto para sua utilização for roujil ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação
meeira de curto p-raso $u Operaçfio d0 mercado aberto íastr^ada ern tilulos da dívida púbfica

a utifizaçfio esíiver previstô para pra^o menor qxie 1

A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contraio dá' Repasse, em todo
de curto príiEO será automática, ap6s assinatura p&lo COMTRATADO eíou UNIDADE EXECUTORA
do fflspfidíw Termo de Adesão ao funria nn ato de regularização da oonia, ficando o
CONTRATADO £/oy UNIDADE EXECUTORA responsável pela apllcaçáo em cademeta de
poupança por intermédio da PLATAFO'RMA+BRASH, se o 1x020 previsto para t
recursos transferidos for igual QU superior a 1 mês

Tod os os rendimen tos provenientes tía aplicação o os r#tu rsas das consas vi ncuiadas devem
ser devolvidos à conía única do Tesouro ao final da excnujçâo dg obioío contratado, devando cúnslar
de demonstrativo específico qus integrará a prestação do corrias, vedada a sua u

nnanceirBe decorrenísa da ap
execução do ob[elo «onlrstua!. R^s o CONTRATADO obngado ao aporte

de GQiUrapa ilida.

- E
do Contraio de Repasse, inclusive os provenientes das receiías auferido» em aplicações
linsnceiras, deverão ser rcratituí<íos integralmente a UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de
30 dias do-evento» »ia forma Indicada peta CONTRATANTE na época da restiíurçâo. soi> perm tia
(mediata instauração de Tomada d@ Conías Especial CÍD responsâvoL

.
SAC CAIXA Q'ltn tmformaçôes, redamaçôes, sugesiôes e elogios)

com rioírcicncia auditiva ou de fala:
Ouvidoria: G8QO 735 7474

caixa.gov.br



Contraio <i© Repasse

7.8.1 - Nos casos de ttóscumprimemo do prazo previsto no item 7,6» a CONTRATANTE solicitará
á insiííuíçao íinanceíra afberganíe ds conta vinculada a devolução imediata dos saldos
remanescentes A ccftia única do Tesouro Nacional,

7.7 - Deverão ser restituídos, ainda, todos as valafes transferidos,
moneumameme. a partir tia data do recebimento, na forma da íegislsçâo aplicável, nos

b) Guando for exscuiada parcialmente o otíjeío pactuado neste instrumenío;
C) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, s respectiva prestação tle contas parcial

d) Quando os recursos forem utiRzados em desconformidade com o pactuado neste instrumsnio:
e} Quando houver ulilizaçfio dos valores p&*utl8n(e* de eplicaçòes financeiras «TI tíesaoordo com
o estabelecido no ilem T,5.2;
f) Qtiando houvof impugnação de despaaaa. se realizadas em desacordo coffi as disposições do
contraio

7,7.1 - Na hipótese prevista no item 7.7, aíínea -V, os recursos que permaneceram na conta
vincufads, sam terem sido desbloquesdos enn favor do CONTRATADO e/ow UNIDADE
EXECUTORA, serão devolvidos acrescidos do resultado da apíscaçáo financeira nos lermos do item
7,5. no prazo ú® até 30 dias do vencsmenio ds vigência do Comrato de Repasse.

7.7, alirma 'b*, em
. a devolução dos «cursos já cracHtado$ um conta c não aplicados no obiaio cfo Piano

de Trabalho, acrescidos do resultado da aplicação tercsira nos tomios do item 7.5, ocorrerá no
de ale 30 dias do

7.7.3 - Na hípô-tfcsa prevista no ilem 7,7, alínea 'b', em í̂ ue a paile «xeculada níks
fyncáontíídad», os recursos liberados tíev&m se»1 devolvidos devidamente aiuatizados. conforms
exigido para a quitação de tiêbílos para com a Faserttíâ Nacional com base na variação do Ta>m
Referencial do Sistema Especial de Uyutrjaçéo e de Custódia - SEUC, acumulada mensaímemet

até o último dia do mês anlenor ao da devolução da recursos, acrescido B esse montante de 1% ÍK>
mfes tíe efetíVBçáO da devolução de recursos è conta única do Tôsouro.

.pela CONTRAIAMTE,

os prazos de devdiuçâo descritos nos Itens 7.7,2 e 7.7.3, os valores devem ser
tíevatviaoa dovidamonto aluallzados, conforme- extgiclo para a quliação fie débitos para com a
Fa?enda Nacional, carn base na variação da Taxa Referenda! do Sistema Especial de Liquidação
o tíe Cusíó<íia - SEUC, acumulada mensalmontc. aio o úliuno dia do mês anterior ao da devolução
de recursos, acrescido a esse montante de 1% rvo mês-.de efotívação da devolução de recursos â
conta única do Tesouro,

27.941 V0.1S mfcttS

OlOt (informações, reclamações, sugestões a elogios)
com dencièncía auditiva ou de fala; 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caíxã.gov.br



Contrata de Repasse

7.7,6- NahipòtesG prevista no iiemTJ, alínea "c", os recursos devem ser „.„..„,
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, aíualteados peta Taxa Referenciai d$ Sistema
Especial de Liquidação e de Cuslódi** - SEUC.

7.77 - Ma hipótese prevista rro item 7-7, alínea "ti", será instauraria Tomada de Contas Especial,
atèrn tía tlevoJuçâo dos recursos liberados devidamente atualízados-, conforme âxitjido para a
quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação ds T^xa Referencial do
Sístama Especial do Liquidação o de Custódia - SELtC( acumulada mensalmente, até o úlumo tíia
dó mês arítecícf ao da devolução dos recursos, acrescido ssse montante de 1% r*o mês de
efetíva-çâo da

,7-8-Para fins de eFedvaçâo da devolução (íos recursos é Unsãa, a parcela de aiualízação referente
.1 variação da SÉriiC seré catculads proporcionatmenie á quantidade da clías corrípreendicta enire H
data da liberação da parcela pam o CONTRATADO a a data tíB ofativo crédito do montante devido •
Fia conta única rio Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA - DOS 8ENS- REMANESCENTES AO TÉRMINO OA VIGÊNCIA
CONTRATUAL

B - Os fcens Tômanascenies decorrenlçs do Contrato de 'Repasse serão de propriedade do
COÎ TRATAOQ â/ou UNIDADE EXECUTORA, quarto da sua extinção, desde que víncutatíQS è
finalidade a que se destinam,

CLÁUSULA NONA- DAS PRERROGATIVAS

9-0 Gestor do Programa é a ftuiondade compgíentc para ctxjrtíenar e definir as dir&tríjses do
Programa, cabendo à CONTRATANTE o scorn^aníismenío e avaliação das açôes conaianles no
Pttno tie Trabalha

9,1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programí? podará promover visitas in loco com o
propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das attvidades desenvolvidas on> razão
eío Contrato de Repasse, observadas as normas legais a íegulameniares pertinentes ao assunto.

da União, per intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE -
promover a HscâltzaçSo ffsIcQ-ífoancsIrs das aiividade* faíera^les ao Cantralo dó Repasse, bem
como. conservar, srn quaftju^r Mp6t«mo» a faculdade de assumir ou imnsfarir a rãs pans abilid0.de tís

tío dbjcio, no caso do sua paralisação ou tíe falo relevante que venha a ocorrer.

'9,3' - As informações reíatívgs Ã celebração, execução, acorrtpsnhwnenta, fiscatteç^o ^ d«
prestação de contas, inclusive àquelas refetarucs ã r-novlrnentaç-áa financeira dos instrumentos,
serão púbíicas. excito nas hipóteses Segais de sigilo fiscal o bancário â nas situações classificadas
como do acasso restrito, consoante o í

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

SAC CAIXA: Q800 726 0101 (informações, reclamações, sugeslôes e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fafa: OBOO 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caíxa<fjov.br
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10- ObfigB-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 3 registrar, em sua coniabilidaao
analítica* sm cernia específica do grupo vinculado ao ativa financeiro, os recursos recebidos da
CONTRATANTE, tendo como coníta parto conta adequada no passivo financeiro, com
ftíenr É fiando o Contrato do Repassa e a especificação da despesa.

- As feturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos
despesas serão omitidos em nome ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente
ídensifícados com o nome do Programa e o número do Conlraiade Repasse, e mantidos em arquivo,
em ordem cronológica, no propno locai em que forem con£aí>ííixados, # disposição dois órgãos de
controle interno e externo, pelo prazo fixado no Contrato de Rapasse,

10.1.1 - Q CONTRATADO eteu UNIDADl: EXECUTORA deverá dlsponibtlizar cópias cios
comprovantes, d* despesas ou cie outros cfacumeníos á CONTRATANTE sempre que solicitado,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA PRESTAÇÃO 0£ CONTAS

•ti - A Prestação de Comas reíeosrsís aos recursos linarroelroa £«verá ser apresentada â
CONTRATANTE no prazo descrito no ilem Ví das COísIDIÇÕES GEKAíS,

11.1 - Quando a pr&siaçáo de conias não for encaminhada rto prazo fixado, a CONTRATANTE
esssttelecâfá o prazo máximo de 45 tíías para sua apresentação, ou recolhimento dos fecursos,
incluídos o& rentíiinenlos da aplit̂ çáo na mersado fÉnarícsíro, utualizados p@Sa laxa S£UC,

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UMDAD£ EXECUTORA não apresente a prestação de contas
nem devora os recursos nos termos do item anterior, ao término tío prazo esíaboiticido> a
CONTRATANTE registrará a madlmpíèncía na PLATAFORMA^BRASIl por omissão do dever de
prestar contas e ccmvníesrá o fato ao órgão de conlabiJiáada analítica, para fins de ínsíauração de
Tomada tíe Cernias Hsoeoal sob aqueta argumento e adoçáo de outras medidas para roparação do
dano ao erário, aob pena de responsabilização solidária,

prestar corsíaa dos recursos provenientes11.3*- Cabe ÍJQ
tíos ConSfatos de

Na impossibilidade da atsntíer ao disposto no item anterior, deve apresentar, á
, e inserir ria PLATAFGR&IA^BRASiL documenlo com justificativas quo

o impedimento e m medltías adotatíss para o rasguarefe do oatrim6r>io público

11.&2 ~ Quando a ImpOSsl̂ Hkíacte de prestar conjas decorre-r de ação ou omsssâo cio antecessor,
o novo administrador solicitará a mstaumçâo de Tomada de Contos Especial.

11,3.3 - Os casos fortuitos &u tíQ força msíor que impeçam o CONTRATADO í̂ ou UNIDAOE
EXECUTORA tfa gostar conias dos recursos recebidos o aplicados ensejarão o envio cie
do-cumemos 0 justificativas à CONTRATANTE, para análise & manifestação do Gestor £Ío Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (míormações, reclamaÇÕGS, Sugestões e eb
Para pessons com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7^74
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12 - Haverá a cobrança de íanfa extraordinária tía CONTRATADO e/QU UNIDADE EXECUTORA
nos seguintes casos em quo

Custo Unitário-NíveM

Reanált-se do Plano de Trab
Verificação do Resultado do Processo Licfíatôrío inapta

dê conimto, cobraás mensaím^nía at>6s 180
dias sem execução fánarícoíta

iin ou vistoria JTÍ /oco em quanltàarfe supeirior
pravtsta no Art. 54 tía Portaria ]rtE6rrrtíniste?'íal MPDG/MF/
GGU n° 424?'2016 e suas

Reabertura de PCF ou TCE
Alteração de cronograrna

são cie meia
Ajustes, no projetc
Reprogramarão qsRemanfscanie
inclusão de meta
Alloraçâo do est

constam «m

12.2-0 comprovante de pagamento tía larifa ejslraordínans é apraseniscio á CONTRATANTE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DA AUDITORÍA

13 - Os s&rviços tít1 aucfilone s^rAo rfe3iu;a{íos pelos órgã&s de conírcíe snterno o externa da União,
sem elidir a competência dos órgãos de controlo interno e â*t*m0 tio CONTRATADO e/ou
UNíDADE EXECUTORA, em conformidade com o Capííuic VI do Detrato n* 03.072, cí© 23 de
dozembro de 1906.

13.1 - Ê Jívre o acesso. 3 qualquer Estripo, 'de servidoras do Sistema de Controle íníemo ao qual
«StojB subcrdinatia a CONTRATANTE » do Tribunal tíe Contas da Untfio a Iodos os aios e fatos
relacionados dtresa oy indirctamonte com o ln»!r«mcnto pactuado, bam a>mo aos locais rffc

ras, quando am missâa do fiscalização ou auefitorla.

i.2. Em sondo evidenciados c îo-s Órgãos de Controle au Mlntetôrio Púbdco vícios [iisanáv«ls que
impliquem nulidade da l*ci!açâo rgalÍ2S<la, o CONTRATADO deverá âéolar as medias
íidminíssratívas naceâsárias á meomposiçôçí tio erário no monianie atuallzado cia parcela

SAC CAÍXA 08QO 72S 0101 (iníemiaçães,
Para pôssoas com deficiência auditiva ou de fala:

Ouvidoria; aSOD 725 7474
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Tomada de Contas
cia Unfão e ao Ministério

raio

irá reversão ds aprovação da prestação de contas e a instauração cc
lat, independentemente da comunicação da fato ao Tribunal <te Contas

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IOEN
PROMOCIONA1S

DAS OBRAS E DAS AÇÕES

CONTRATANTE, çluranla o
dias, conlatíos a partir da autortea
suspensão cia liberação dos

com pisca segundo modaío fornecido
obra, devendo ser afixada no prazo de ata 15

o da CONTRATANTE pars o início dos fcrabsfhos. sob pana de
íinanceiros, observadas as limitações Imposlas peia Lei

de
.

14.1 - Em qualquer açâo prompcional reiadonatía com o objeío do Contrato 00 Repasse será
obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor tí& Programa, feern como
a ab[0ío do aolicíição dos recursos, observado o disposto no §1fr do an, 37 da Constituição Federal,
sob pena de suspensão da íiberaçâo dos recursos financeiros, observadas as [imitações Jmposias
pela Lei Eleitoral nô 9.S04, de 30 de setembro d0 1997.

CLAUSULA DÉCIMA QUENTA - DA VIGÊNCIA

15- A vigência deste instrumento ínicâar̂ se-â íta daia tífê sua assinaiura e emc&rrsr-se-á m> prazo
descrito no Uem Vi das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada 3 sua prorrogação me<iian3e Termo
Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, eonformí> o disposto na M, 27, Inciso V c f 3e. da Portaria

de 30 de dezembro de 2D1B e suas

DA DENUNCIACLAUSULA DÉCIMA SEXTA -1

>ass-e poderá ser denurê&aw-o
t@mpo, ficando os participes responsáveis paíns obí
$e«lhesT Igualmente, os benefícios adquiridos no
Portaria fmermlnisieriaí MPDG/MFVCGU n" 424, de 30
tíemais normas pertinentes à maiéria

18.1 - Constitui moíivo psra rescisão do Conirato de Repasse o
& quando constatada pala COhfTRATANTE:

as partes ê í
s assumidas na sua vigência,

período, aplicando, i>o que couber, a
dezembro de 2016 e suas aíloraçêes, e

J - A yEÊiizaçáo dos rccufsos om tíes-âCQfdfí corn o Plano da TrafctatKo;
II - A inexistência de exf^uçéa financ^rm apôs íBD tíias da liberação fia primeira parcela ou
360 cilas do úílimo cesbioquçjo de recursos, á exsfnplo do descrito na Cláusula Óumía, liem 5.6>
desde que n-ão se enqundr̂  nas hipóteses de suspensão ou da prorrogação cfo prazo, nc^ termos
do item 5.9:
III * A falsidade ou incorreçào tíe informação de documento apresentado,
IV - A verificação de quafqu&r cifcynstâncis que enseje a instauração dó Tomada de Coniss

SAC CAIXA; 0300 726 0101 (informações, reclamações,
Para pessoas com cfefícfôncja auciitiva ou de fata;

Ouvidoria: OSOO 72S 7474
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io atendimento ao títeposto no inciso XXX tío ííem 2,2 do proseie Incirumemo.

16,1.1 - A rescisão do Contraio de Repasse, na foima acima prevista © sem que leniiam Sida os
valores restituídas à União Federal devidamente
Contas

DÉCIMA SÉTIMA- DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR

de resírição do CONTRATADO atou UNIDADE EXECUTORA não foi can
óbice è çgfôbraçâo do presente instrumento» om ra^a da decisão liminar concedida nos lermos
especificadas no Contrato de .Repasse, a qual autorizou a cetobraçgo dest© instrumento,

â decisão fínoi,

17.1 ~ Ainda que posteriormente regularizada a resiriçâo agoniada no Contraio tíe Repassa a
desistência da açâo ou a decisão judiciai desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE
EXECUTORA implicara a deseortsíftuiçSo dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão tío
presente contraio e a tfavalução de todos os rscuísos qu@ eventualmente íenha recebido.
aluaiizados na forma da teoísIsçSo em vtoor,w *

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- DA ALTERAÇÃO

18-0 pr0s«ní0 Coflíraio «^ Repasse poaerá sor alterado mediania proposta,
formafijada 0 justificada, a sef apresenia-da è CONTRATANTE, em no mínimo 60 (sessenta) dias
antes do término tía vigência, vedada a alteração rfo objelo,

•

18.1 - A alioraçáo do pj-azo cio vigência do Contrato de Repasse, em deex>rrêí>Cáa de atraso na
liberação ^'os meursos por f«spoiWAbilkJade <ío Gesiftr do Programa; síírá promovida "ííe oílcí®"
péla CONTRATANTE, limimda ao pertodo do affaso veriflcacto. fazendo tíísso imediato comunicado
ao CONTRATADO ú/ou UNIDADE EXECUTORA.

A alteração contratual referenie ao valor do Contraio tíe Repasse será feita por msio de
Termo Adlliwx ficando s majoração fe recursos d^ repasso sob decisão

responsava! pela concepção tía polhica púWíca om exacuçâo.

t.5 - São ̂ dadas as alterações do objeio da Contrato da Repasse e da Contrapartida Qu
em vaiores infenores ou sgpatíores aos limites mínimos e máximos definidos na Lei d

CLÁUSULA DÉCIMA NONA-DAS

1 9 - Ao CONTRATADO é v

l, ar.eítos pela CONTRATANTE,
os CBSOS em qwe lenha sido apíicada s Lô! n1". 13,303. de 30 da junho de 2G16

SAC CAIXA' 0800 726 0101 (informações, rocia
Para pessoas com deficiência auditiva ou

Ouvidoria; OSQ072S 747*
caixs.gov.br



Contrato de Repasse

II. Realizar roprogrgmgçfe decorrentes tfs ajíj$í&s ou adequações no
ou nos íemios d© referência de serviços d& ordenharia dos insb\nnefilos enquadrados nos
Níveis i e í-A. conforme o disposto no §4* e no §Ôa de Ari ê* da Portaria íniormínisterial
MPOQ/MF/CGU rts 424, de 30 tie dezembro de 2016 c suas allor-acaes-,

III. Realizar despesas a tílulo da taxa de administração ou similar.
ÍV. Pagar, a qualquer titulo, servidor QU empregado púbico, Integrante de quadro de pessoal do

órgão ou entidade pública da Administração Dwela ou Indireía, salvo nus hipóteses previstas
sm leis federais específicas e na lei d"fô Qíreirizss Orçamentarias;

V. Utilizar, aímiíi que am carátw emergência!, os recursos psm finalidade tíiversa da
estubelíícítííi no instrumento:

Vt, Reatar des^as-a &m daiu antsríor à vígénaa do tosírumarUQ;
VII. Eíetuar pagsmenio em çíaia poslenor ã vtgènoa do instrumento, salvo $Q o fato gerador da

despesa lenha ocorrido tíuranEe a vigência do instrumento pactuado;
VIII. Reafear despesas com laxas bancárias, muitas, |uros au correção monetâna. inclusive

refefentss a pagamentos ou naeoihímerttos fora dos praxes, exceto no que SB reíerc! as nrigltas
e aos jures decorrentes d& atraso na transíerôncía de recursos pela CONTRATANTE, e ctesde
qu<í os prazos píífa pagamento & os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

IX Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades
congéneres, exceio para emcrm e escolas para o atendimímio pré-oscotar, quando for o
í^icn-

soctól. tí3 qirst não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessotil t? desde que previstas no plano de trabalho;

XI. Pagar, a qualquer titulo, a urnprssau privadas que tenham em seu quadro societária scrvicíor
da miva ou empregado cte &mpf&sa pública, ou d© sociedade de economia mtsia, tío

por servèços prestados, inciusî  ce^míilor̂ . assistência técnica ou
oasiHittmiauua.

XH. Utilizar os rocursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem
desobedeça a Lei n* í>.4S3, de 19T?;

XHI. Aproveitar rendimentos úa% recursos ÚQ Cõnírato de Repasse;
XIV, Comptrtãf r«cafctss anuncias tícs fôndimenios de aplicações no mercado fin-anceira tomo

XV, Anotar o regíirtâ de execução
XVI. Uliiisar licrtaçáa cujo edital íenha siíío publicado antes áa assinatura do píesenie Contraio ds

Repasse ou da emissão Lauda de Analise Téefta, í|ue consubstancia a análise técnica de
engenharia e a análise documeníal de objeta que envotva obra.

I. Uil&ar CTEP exclusivo pãm aquisição de equSpamôníos ou para execução eía o^steío, que
não aí&rrôa ao disposta no arí. 5O-A cia Portaria Inlurtn^n îGriai n* 424, tís 30 tíô dezembro <ie
201G e suga

CLÁUSULA VIGÉSIMA ~ DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

.20— Os documentos instrutòrios ou cofnprobalôrios relativos a execução do Contrato de
tfeverâo ser apfftseniados em original ou em cópia autetiticadat

20,1 - As comunicações cie fetos ou ocorrências relativas «õ Contrato serão cans
fêilas se inseridas na PLATAFQRMA*SRAS!L ou ersírcgues por caria

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações suQfl&iôes- e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de faía: 0800725 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
calJía-gov.br



* e At* AWll^A*i

> de Ropassa

telegrama, fax ou correspondência otetrânica. com comprovante ds rec^bimgniQ, m>s m
tísscfiíos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS..

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA-DO FORO

21 -Fica eleito o foro da Justiça Federal, descíto no Uem Vil das CONDIÇÕES GÊRAiS. para
dírimtr os conílitos deconentes deste Instrumento, com renúncia oxpress-s de qualquer outro, por
mais pnvile§íado quo soja.

E. por estarem a&sinn |us!os e paciMados fifmarn este tnslrumenio. que será
e pôJas tesíamunfias abaijto, para que surta ssus efsíÉos jurídicos e temais, em jufzo © fona dâJe.
sertdo extraídas as respôctivas còpias: qua íetáo » mesmo vaiar

Santa
LocalíDaLa

Assinatura:datONTRATANTE
NQrns;ODIRtE!SUDATTI
CPR O19.

CPP' £

Assinasura do OON1.RATADO J
Nome:
CPF

'M ' í ##

Assinatura <íol\ Supervisor
(Contmto em E^hfwmldad
Nome: JIANE TOLLER DA

SAC CAIXA: OfíOO 726 0101 oníofmações- feciamações. sugestões e
Para pessoas com deficiência auditiva ou do fala; 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800725 7474
r


