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lNSTlTUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMAAGRARIA
Avenida Amazénia, s/n9 - Agropolis do lncra, - Bairro Amapa, Maraba/PA, CEP 68502-090

— http://www.incra.gov.br

CONVENIO N9 38/2021

Processo n9 54000.126165/2021—72

Convénio/lncra/SR(27) n9 38/2021 — Plataforma Mais Brasil n9 919886/2021
Unidade Gestora: |NCRA/SR(27) - 133080

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A INSTITUTO
NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
— |NCRA, POR MEIO DA SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DO SUL DO PARA — SR(27), E O
MUNlClPlO DE CUMARU DO NORTE, ESTADO DO
PARA, TENDO POR OBJETO RECUPERACAO DE
ESTRADA VICINAL PA JOAO LANARI DO VAL.

A UNIAO, por intermédio da SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO SUL DO PARA— lNCRA/SR(27),
situada na Avenida Amazonas, s/n9, Agropolis do lncra, bairro Amapé, Maraba/PA, doravante
denominado simplesmente CONCEDENTE, neste ato representado por seu SuperintendenteRegional,
Senhor AVEILTON SILVA DE SOUZA, brasileiro, SIAPE: 3195268 e portador do CPF n9. 864.702.992-53,
residente e domiciliado a Avenida Amazonas, s/n9, bairro Amapé, Maraba/PA, nomeado pela Portaria
180, publicada no Diério Oficial da Uniao em 02/06/2020, segao 2, e do outro lado, o MUNlClPlO DE
CUMARU DO NORTE, CNPJ n° 34.670.976/0001-93, sediado R. Maranhao , s/n , Cumaru do Norte/PA —

CEP: 68398—000 doravante denominada simplesmente CONVENENTE, neste ato representada por
seu Prefeito, o Senhor CELIO MARCOS CORDEIRO, brasileiro, portador do CPF n9 314.991.148-69,
residente e domiciliado na Avenida Principal, SN - centro. Cumaru Do Norte - PA. CEP: 68398—000,
RESOLVEM, celebrar o presente Convénio, registrado na Plataforma Mais Brasil, com enderego
eletronico: https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/proposta/SelecionarObjeto
/Selecionar0bjeto.do?destino=EditarDadosProposta, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar
n9 101, de 04 de maio de 2000, na Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber, na Lei de
Diretrizes Orgamentarias do corrente exercicio, no Decreto Federal no 93.872, de 23 de dezembro de
1986, no Decreto Federal n9 7.983, de 08 de abril 2013, no Decreto Federal n9 6.170, de 25 de julho de
2007, regulamentado pela Portaria lnterministerial MP/MF/CGU n9 424, de 30 de dezembro de 2016 e
atualizagoes, consoante o processo administrativo em epigrafe e mediante as cléusulas e condigoes
seguintes:
1. CLAUSULA PRIMElRA — D0 OBJETO

Recuperagfiode Estrada Vicinal PA J050 Lanari Do Val

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VlNCULACAO DAS PECAS DOCUMENTAIS g

lntegram este Termo de Convénio, independentemente de transcrigao, 0 Plano de Trabalho e o Projeto
Bésico propostos pelo CONVENENTE e aprovados pelo CONCEDENTE no Plataforma Mais Brasil, bem
como toda documentagao técnica que deles resultem, cujos termos os participes acatam
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integralmente.
Subcléusula Unica. Eventuais ajustes realizados durante a execucao do objeto integraréo 0 Plano de
Trabalho, desde que n50 haja alteracfio do objeto e sejam submetidos e aprovados previamente pela
autoridade competentedo CONCEDENTE.

3. CLAUSULATERCEIRA - DA CONDICAO SUSPENSIVA

A eficécia do presente Convénio fica condicionada a apresentacao tempestiva dos seguintes
documentos pelo CONVENENTE e a respectiva aprovacao pelo CONCEDENTE:

a) Projeto Bésico, nos termos do art. 12, § 1, XXVII, da Portaria Interministerial n9 424, de 2016;

b) Plano de Trabalho aprovado;

c) Licenca Ambiental Prévia, ou respectiva dispensa, emitida pelo orgéo ambiental competente, nos
termos da Lei 0 6.938, de 1981, da Lei Complementar n2 140, de 2011, e da Resolucéo Conama n2
237, de 1997;

Subcléusula Primeira. O CONVENENTE devera apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta
cléusula, antes da liberacao da primeira parcela dos recursos, no prazo de 6 (seis) meses, contados da
data da assinatura do presente Termo, prorrogével, uma (mica vez, por igual periodo, até o limite de 18
(dezoito) meses, incluindo-se eventual prorrogacfio.

Subcléusula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput seré(ao) apreciado(s) pelo CONCEDENTE

e, se aprovado (s), ensejaré(5o) a adequacao do Plano de Trabalho, se necessério.

Subcléusula Terceira. Constatados vicios sanéveis no(s) documento(s) apresentado(s), o CONCEDENTE

comunicaré o CONVENENTE, estabelecendo prazo para saneamento.

Subcla'usula Quarta. Caso 0(5) documento(s) indicado(s) no caput desta cléusula n50 seja(m)
entregue(s) ou receba(m) parecer contrério a sua aceitacéo, proceder-se-a a extingéo do convénio, nos
termos dos arts. 21, § 79, 24, § 1, e 27, XVIII, da Portaria Interministerial n2 424, de 2016.

Subcléusula Quinta. Quando houver, no Plano de Trabalho, a previsao de transferéncia de recursos
para a elaboracao do projeto bésico e/ou termo de referéncia, Iimitada a 5% (cinco por cento) do valor
total do instrumento, a liberacfio do montante correspondente ao custo do servico se daré apos a

celebracéo do instrumento, conforme cronograma de liberacfio pactuado entre as partes.
Subcla’usula Sexta. A rejeicao pelo CONCEDENTE do projeto bésico e/ou termo de referéncia, custeado
com recursos da Uniao, enseja a imediata devolugao dos recursos aos cofres da Uniao, sob pena de
instauracao de tomada de contas especial.
Subcla’usula Sétima. Ficam vedadas as reformulacoes dos projetos basicos das obras e servicos de
engenharia aprovados pelo CONCEDENTE ou pela mandatéria.

Subcléusula Oitava. A anélise pelo CONCEDENTE ou pela mandatéria acerca do orcamento estimado
no Projeto Bésico e/ou Termo de Referéncia sera realizada, no minimo:
I — da selecéo das parcelas de custo mais relevantes contemplando na anélise no minimo dez por cento
do namero de itens da planilha que somados correspondam ao valor minimo de oitenta por cento do
valor total das obras e servicos de engenharia orcados, excetuados os itens previstos no inciso II do

caput; e
II — dos custos dos servicos relativos a mobilizacfio e desmobilizacao, canteiro e acampamento e
administracao local.

4. CLAUSULAQUARTA — DAS OBRIGACGES GERAIS

Sem prejuizo das demais cléusulas deste Convénio, sao obrigacoes dos participes:
I - DO CONCEDENTE:

a) realizar no Plataforma Mais Brasil os atos e 05 procedimentos relativos a formalizacao, alteracao,
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execucao, acompanhamento, anélise da prestacao de contas e, se for o caso, informacoes acerca de
~ Tomada de Contas Especial;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execucao deste Convénio, de
acordo com a programacao orcamentéria e financeira do Governo Federal e o estabelecido no
cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;
c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execucao do objeto deste Convénio, comunicando
ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos publicos ou outras
pendéncias de ordem técnica ou legal, bem como suspender a liberacao de recursos, fixando o prazo
estabelecido na legislacao pertinente para saneamento ou apresentacao de informacoes e
esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteracao do Convénio e do seu Plano de Trabalho;
e) dispor de condicoes e de estrutura para o acompanhamento, verificacao da execucao do objeto e o
cumprimento dos prazos relativos a prestacao de contas; e
f) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto a correta execucfio dos projetos e
atividades.

|| - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com 0 Plano de Trabalho e Projeto Bésico
aprovados pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessérias a correta execucao deste
Convénio;

b) aplicar os recursos discriminados no Plano de Trabalho exclusivamente no objeto do presente
Convénio;

c) executar e fiscalizar os trabalhos necessarios a consecucao do objeto pactuado no Convénio,
observando a qualidade, quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto
Bésico e/ou Termo de Referéncia, designando profissional habilitado no local da intervencao, com a
respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART;

d) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentacao juridica e
institucional necessaria a celebracao deste Convénio, de acordo com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da area de intervencao, licencas e aprovacoes
de projetos emitidos pelo orgao ambiental competente, orgao ou entidade da esfera municipal,
estadual, distrital ou federal e concessionérias de servicos pL’Jblicos, conforme o caso, e nos termos da
legislacao aplicavel;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execucao dos produtos e
servicos conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e 05 normativos dos programas,
acoes e atividades, determinando a correcao de vicios que possam comprometer a fruicao do
beneficio pela populacao beneficiéria, quando detectados pelo CONCEDENTE ou pelos orgaos de
controle;
f) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteracao do Plano de Trabalho
aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as vedacoes relativas a execucao das
despesas;
g) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convénio em conta especifica,
aberta em instituicao financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os resultantes de eventual
aplicacao no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, na
conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as
vedacoes constantes neste instrumento relativas a execucao das despesas;
h) proceder ao deposito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancéria especific
vinculada ao presente Convénio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma
desembolso do Plano de Trabalho; '
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i) realizar no Plataforma Mais Brasil os atos e 05 procedimentos relativos a formalizacao, execucao,
acompanhamento, prestacao de contas e informacoes acerca de Tomada de Contas Especial do
Convénio, quando couber, incluindo regularmente as informacoes e 05 documentos exigidos pela
Portaria lnterministerial n9 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua natureza, nao
possam ser realizados no sistema;
j) selecionar as areas de intervencao e 05 beneficiarios finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situacfies de
vulnerabilidade econémica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alteracfies;
k) estimular a participacao dos beneficiérios finais na implementacao do objeto do Convénio, bem
como na manutencao do patriménio gerado por estes investimentos;
|) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data
em que foi apresentada a prestacao de contas ou do decurso do prazo para a apresentacao da
prestacao de contas;
m) manter atualizada a escrituracao contabil especifica dos atos e fatos relativos a execucao deste
Convénio, para fins de fiscalizacao, acompanhamento e avaliacao dos resultados obtidos;

n) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar visitas in
loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informacoes e 05 documentos relacionados com a
execucao do objeto deste Convénio, especialmente no que se refere ao exame da documentacao
relativa a licitacao realizada e aos contratos celebrados;

o) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos orgaos de controle interno e externo, a
qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informacoes referentes a este Convénio, bem
como aos locais de execucao do respectivo objeto;

p) apresentar a prestacao de contas dos recursos recebidos por meio deste Convénio, no prazo e
forma estabelecidos neste instrumento;
q) apresentar todo e qualquer documento comprobatério de despesa efetuada a conta dos recursos
deste Convénio, a qualquer tempo e a critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da n50
apresentacao no prazo estipulado na respectiva notificacao, ao mesmo tratamento dispensado as
despesas comprovadas com documentos inidc‘meos ou impugnados, nos termos estipulados neste
Termo de Convénio;

r) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participacao do CONCEDENTE em toda e qualquer acao,
promocional ou n50, relacionada com a execucao do objeto descrito neste Termo de Convénio e,
obedecido o modelo—padrao estabelecido pelo CONCEDENTE, a por a marca do Governo Federal nas
placas, painéis e outdoors de identificacao das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com
os recursos deste Convénio, consoante o disposto na Instrucao Normativa SECOM—PR no 7, de 19 de
dezembro de 2014, da Secretaria de Comunicacao Social da Presidéncia da Repdblica, ou outra norma
que venha a substitui—la;

s) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informacao sobre canal para o registro de
denL'mcias, reclamacoes e elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal
- Obras‘ da Secretaria de Comunicacao Social da Presidéncia da Repdblica;

t) operar, manter e conservar adequadamente o patrimonio pdblico gerado pelos investimentos
decorrentes do convénio, apos sua execucfio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e
atender as finalidades sociais as quais se destina;
u) manter o CONCEDENTE informado sobre situacoes que eventualmente possam dificultar ou
interromper o curso normal da execucao do Convénio e prestar informacfies, a qualquer tempo, sobre
as agoes desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliacao do processo ou, ainda, na
hipotese prevista no art. 6°, §1‘-’, da Portaria lnterministerial n9 424, de 2016, no que for aplicével;

v) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos orgaos de controle interno e externo, o acesso a
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movlmentacao financelra da conta especifica vinculada ao presente Convénio;

w) dar ciéncia aos orgaos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou
ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de lmprobidade administrativa, cientificar o
Ministério PCIbllcos Federal, o respectivo Ministério PL’iblico Estadual e a Advocacia-Geral da Unlao;

x) instaurar processo administrativo apuratorlo, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversacao de recursos publicos, lrregularidade na execucao do contrato ou
gestao financeira do convénio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;

y) manter um canal de comunicacao efetlvo, ao qual se daré ampla publicidade, para o recebimento
pela Uniao de manifestacées dos cidadaos relacionadas ao convénio, possibilitando o registro de
sugestfies, elogios, solicitacoes, reclamacoes e deni’mcias;

z) disponibilizar, em seu 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 liberacao e o detalhamento da aplicacao dos
recursos, bem como as contratacoes realizadas para a execucao do objeto pactuado;

aa) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacao sobre o contrato administrativo de execucao ou
fornecimento — CTEF;

bb) observar o disposto na Lei n9 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, distrltais ou
municipais vigentes, nos casos em que a execucao do objeto, conforme prevista no plano de trabalho,
envolver parcerias com organizacfies da sociedade civil;

cc) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execucao indireta de obras e
services de engenharia, o processo licitatorio nos termos da Lei n9 8.666, de 1993, da Lei n9 12.462, de
2011, da Lei n9 10.520, de 2002, e demais normas federals, estaduais e municipais pertinentes as
llcitacfies e contratos administrativos, inclusive os procedimentos all definidos para os casos de
dispensa e/ou inexigibilldade de llcitacao, assegurando a correcao dos procedimentos legals, a
suficléncia do projeto basico e/ou termo de referéncla, da planilha orcamentarla discriminatlva do
percentual de Encargos Socials e de Bonificacao e Despesas lndlretas — BDI utilizados, cada qual com o
respectivo detalhamento de sua composicao, per item de orcamento ou conjunto deles, além da
disponibilizacéo da contrapartida, quando for o caso;
dd) apresentar declaracao expressa firmada por representante legal do orgao ou entidade
convenente, ou registro no Plataforma Mais Brasil que a substitua, atestando o atendimento as
disposlcoes legals aplicéveis ao procedimento licitatério, observado o disposto no art. 49 da Portaria
lnterministerial n9 424, de 2016;

ee) apresentar, por ocasiao do ultimo boletim de medicao, o Laudo de Conformidade em
Acessibilidade e respectiva Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT, observadas a Lista de Verificacao de Acessibilidade e as solucoes
propostas no Projeto Executivo de Acessibilidade;
ff) prever no edital de licitacao e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materials e
servicos executados ou fornecldos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promocao
de readequacoes,sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecucao do
objeto ajustado;
gg) registrar no Plataforma Mais Brasil 0 extrato do edital de licitacao, o preco estimado pela
Admlnistracao Publica para a execucao do servigo e a proposta de preco total ofertada por
cada licitante com a sua respectiva inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Jurl'dlcas - CNPJ, o termo
de homologacao e adjudicacao, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotacao e
Responsabilidade Técnica - ART dos projetos, dos executores e da fiscalizacao de obras, e 05 b0 '

de medicfies; e
hh) cumprir as normas do Decreto n9 7.983, de 2013, e da lN-MPDG N9 02, de 09 de outubro de
nas llcitacoes que reallzar para a contratacao de obras ou servicos de engenharia com os recurso
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transferidos, encaminhando expressa declaragao neste sentido ao CONCEDENTE ou a mandatéria apés
homologada a licitagao.

Subcléusula Primeira. l-f prerrogativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade pela
execugao do objeto do Convénio, no caso de paralisagao ou ocorréncia de fato relevante, de modo a
evitar sua descontinuidade.

5. CLAUSULAQUINTA — DA VIGENCIA

Este Termo de Convénio teré vigéncia de 545 (quinhentos e quarenta e cinco reais) dias consecutivos,
contados a partir da publicagao do respectivo extrato no Diério Oficial da Uniao, podendo ser
prorrogada, mediante termo aditivo, por solicitagao do CONVENENTE devidamente fundamentada,
formulada, no minimo, 60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcla’usula Primeira. A prorrogagao além dos prazos estipulados no art. 27, inciso V, da Portaria
lnterministerial n. 424, de 2016, somente sera’ admitida nas hipéteses de que trata 0 art. 27, §3‘—’, da
mesma Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja compatl'vel com o periodo em que houve
o atraso e viével para a conclusao do objeto pactuado.

Subclausula Segunda. O CONCEDENTE prorrogaré ”de oficio" a vigéncia deste Termo de Convénio,
quando der causa ao atraso na liberagao dos recursos, limitada a prorrogagao ao exato periodo do
atraso verificado.

6. CLAUSULASEXTA — Do VALOR E DA DOTAcAo ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para a execugao do objeto deste Convénio, neste ato fixados em
RS 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais), serao alocados de acordo o cronograma de
desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificagao orgamentéria:

a) R5250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), relativos ao presente exercicio, correrao a conta da

dotagao alocada no orgamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei n9 13.808, de 15 de janeiro
2019 (LOA/2019), publicada no DOU, de 16 de janeiro de 2019, U6 133080, assegurado pela Nota de
Empenho n9 2021NE000082,vinculada a0 Plano Interno n9 D211AEPBCPA, PTRES 201790, a conta de
recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0188000000, Natureza da Despesa 444041;

b) R$ 1.000,00 (um mil reais), relativos a contrapartida do CONVENENTE, de que trata 0 art. 78 da Lei

n9 13.707, de 14 de agosto de 2018, (LDC/2019) publicada no Diério Oficial da Uniao, de 15 de agosto
de 2018, estao consignados através da Lei Municipal.

Subclausula Primeira. Em caso de ocorréncia de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das
metas constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido até a etapa que n50 prejudique a
funcionalidade do objeto pactuado, mediante aprovagao do CONCEDENTE.

Subcla’usula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orgamento os
subprojetos/subatividades contemplados pelas transferéncias dos recursos para a execugéo deste
Convénio.

7. CLAUSULASETIMA - DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE integralizar a parcela da contrapartida financeira, em conformidade com os

prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante deposito na
conta bancéria especifica do Convénio, podendo haver antecipagao de parcelas, inteiras ou parte, a
critério do CONVENENTE.

Subcléusula Primeira. O aporte da contrapartida observaré as disposigoes da lei federal anual de
diretrizes orgamentarias em vigor a época da celebragao do Convénio ou eventual legislagao especifica
aplicavel.

Subcléusula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicagao dos recursos no mercado
financeiro nao poderao ser computadas como contrapartida.
Subcla’usula Terceira. A comprovagao pelo proponente de que a contrapartida proposta esté
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devidamente assegurada, devera ocorrer previamente a celebracao do instrumento.

8. CLAUSULAOITAVA — DA LIBERACAODOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e a contrapartida do CONVENENTE serao
depositados e geridos na conta bancaria especifica vinculada ao presente Convénio, aberta em nome
do CONVENENTE exclusivamente em instituicao financeira oficial, federal ou estadual.

Subcla’usula Primeira. A conta corrente especifica seré nomeada fazendo—se mencao ao presente
Convénio e deveré ser registrada com o nl'Jmero de inscrigao no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica -
CNPJ do orgao ou da entidade CONVENENTE.

Subcléusula Segunda. A liberacao da primeira parcela ou parcela unica ficaré condicionada a(o):

a) conclusao da anélise técnica e aprovacao do processo licitatério pelo CONCEDENTE; e

b) envio pela mandataria e homologacao pelo Concedente da Sintese do Projeto Aprovado-SPA
quando o objeto do instrumento envolver a execucao de obras e servicos e engenharia enquadrados
nos incisos H e I” do art. 39 da Portaria Interministerial n9 424, de 2016;

Sucléusula Terceira. Os recursos financeiros, enquanto n50 utilizados, serao aplicados conforme
disposto no art. 116, § 49, da Lei n9 8.666, de 21 de junho de 1993.

Sucla'usula Quarta. Exceto no caso de liberacao em parcela (mica, a liberacfio das demais parcelas
ficara condicionada a(o):

a) execugao de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente; e
b) apresentacao pelo CONVENENTE dos boletins de medicao com valor superior a 10% (dez por cento)
do piso minimo dos nI’veis previstos nos incisos I, ll e ”I do art. 39 da Portaria Interministerial n° 424,
de 2016.
Subcla’usula Quinta. E vedado o adiantamentode parcelas nos casos de execucao de obras e servicos
de engenharia enquadrados com valores de repasse iguais ou superiores a RS 5.000.000,00 (cinco
milh6es de reais).

Subcléusula Sexta. Para os contratos de obras e servicos de engenharia com valores de repasse iguais
ou superiores a RS 5.000.000,00 (cinco milh6es de reais), que possuam mais de uma empresa
contratada para execucao do objeto, a liberacao dos recursos fica condicionada a apresentacao pelo
convenente dos boletins de medigao com valor superior a 10% (dez por cento) da meta
correspondente,podendo ser inferior ao previsto na alinea ”b” da Subclausula Terceira desta Cléusula,
desde que devidamente justificado.
Subcléusula Sét'ima. Na hipotese prevista no art. 54, inciso lll, da Portaria Interministerial n° 424, de
2016, é vedada a liberacao de duas parcelas consecutivas sem que o acompanhamento tenha sido
realizado por meio de visitas in loco.

Subcléusula Oitava. Exceto no caso de liberacao em parcela Clnica, o valor do desembolso a ser
realizado pelo CONCEDENTE referente a primeira parcela n50 poderé exceder a 20% (vinte por cento)
do valor global deste instrumento.

Subcléusula Nona. Apés a comprovacéo da homologacao do processo licitatério pelo CONVENENTE, o
cronograma de desembolso deveré ser ajustado em observacao ao grau de execucao estabelecido no
referido processo licitatério.
Subcléusula Décima. A execucao financeira seré comprovada pela emissao de Ordem Bancéria de
Transferéncia Voluntéria - OBTV.

Subcléusula Décima Primeira. Na hipotese de inexisténcia de execucao financeira apos 180 (cen
oitenta) dias da liberacao da primeira parcela, o instrumento devera ser rescindido.

Subcléusula Décima Segunda. E vedada a liberacao da primeira parcela de recursos para
CONVENENTE que tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execucao
financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.
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Subcléusula Décima Terceira. Os recursos de receita serao depositados e geridos na Conta Unica do
Tesouro Nacional, e enquanto n50 empregados na sua finalidade, serao remunerados pela taxa
aplicével a essa conta, exceto nos casos em que caracteristicas operacionais especificas nao permitam
a movimentagao financeira pelo sistema de caixa unico, em que poder—se-a utilizar a regra excepcional
de deposito fora dessa conta, nos termos da Medida Proviséria n9 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
Subcléusula Décima Quarta. Os recursos serao liberados de acordo com a disponibilidade
orgamentaria e financeira do Governo Federal, em conformidade com o ndmero de parcelas e prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado no Plataforma
Mais Brasil, que guardara consonancia com as metas, fases e etapas de execugao do objeto do
Convénio.

Subcla’usula Décima Quinta. Para recebimento de cada parcela dos recursos, devera também o
CONVENENTE:

a) comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que, se financeira, deveré ser depositada na conta
bancéria especifica do instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma
desembolso do Plano de Trabalho; e
b) estar em situagao regular com a execugao do Plano de Trabalho, com execugao de, no minimo, 70%
(setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente, como condigao para o recebimento de
parcelas subsequentesa primeira.
Subclausula Décima Sexta. Nos termos do § 39 do art. 116 da Lei n9 8.666, de 1993, a liberagao das
parcelas do Convénio ficara retida até o saneamentodas impropriedades constatadas, quando:
I - nao houver comprovagao da boa e regular aplicagao da parcela anteriormente recebida, constatada
pelo CONCEDENTE ou pelo orgao competente do Sistema de Controle Interno da Administragao
PUblica Federal;

l| — for verificado o desvio de finalidade na aplicagao dos recursos, atrasos n50 justificados no
cumprimento das etapas e fases programadas, praticas atentatorias aos principios fundamentais de
Administragao PL'Jblica nas contratagoes e demais atos praticados na execugao do Convénio, ou o
inadimplemento do CONVENENTE com relagao a outras clausulas conveniais basicas; e
Ill - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por
integrantes do respectivo sistema de controle interno.

Subcla’usula Décima Sétima. Os recursos deste Convénio, enquanto n50 empregados na sua
finalidade, serao obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupanga de
insfituigao financeira publica federal, se a previsao de seu uso for igual ou superior a um més, ou em
fundo de aplicagao financeira de curto prazo ou operagao de mercado aberto lastreada em titulos da
divida pdblica, quando a utilizagao desses recursos verificar-se em prazos menores que um més.

Subcléusula Décima Oitava. Quando da conclusao, dent’mcia, rescisao ou extingao do instrumento, os
rendimentos das aplicagoes financeiras deverao ser devolvidos ao CONCEDENTE, observada a
proporcionalidade, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliagao ou acréscimo de
metas ao plano de trabalho pactuado.
Subcléusula Décima Nona. A conta referida no caput desta cléusula seré preferencialmente isenta da
cobranga de tarifas bancérias.

Subcléusula Vigésima. O CONVENENTE autoriza desde ja o CONCEDENTE para que solicite junto a

instituigao financeira albergante da conta corrente especifica:
| - a transferéncia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a
conta (mica da Uniao, caso os recursos nao sejam utilizados no objeto da transferéncia pelo prazo de
180 (cento e oitenta) dias;
ll — o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que nao houver a devolugao dos recursos, no
prazo previsto no art. 60 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016; e
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lll — o bloqueio da conta no caso de paralisagao da execugao pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Subcléusula Vigésima Primeira. O CONCEDENTE deveré solicitar, no caso da Subclausula Vigésima,
junto a instituigao financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos recursos
financeiros por ele repassados, bem come 05 seus rendimentos, para a conta (mica da Uniao.

Subcléusula Vigésima Segunda. No caso de paralisagao da execugao pelo prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, o CONCEDENTE deveré solicitar o bloqueio da conta corrente especifica vinculada a este
Convénio pelo mesmo prazo.
Subcléusula Vigésima Terceira. Apés o fim do prazo do bloqueio da conta, mencionado na Subclausula
Vigésima Segunda, nao havendo comprovagao da retomada da execugao, o instrumento devera ser
rescindido, cabendo ao CONCEDENTE:

| - solicitar junto a instituigao financeira albergante da conta corrente especifica, a transferéncia dos
recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta (mica da Uniao;
e
ll - analisar a prestagao de contas.
Subcléusula Vigésima Quarta. E vedada a liberagao de recursos pelo CONCEDENTE nos trés meses que
antecedem o pleito eleitoral, nos termos da alinea ”a” do inciso VI do art. 73 da Lei n9 9504, de 1997,
ressalvadas as excegoes previstas em lei.

Subcléusula Vigésima Quinta. O sigilo bancario dos recursos pdblicos envolvidos neste Convénio nao
sera oponivel ao CONCEDENTE e aos orgaos de controle.
Subcla’usula Vigésima Sexta. Os recursos deverao ser mantidos na conta corrente especifica do
instrumento e somente poderao ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou para aplicagao no mercado financeiro, nas hipoteses previstas em lei ou na Portaria
lnterministerial n9 424, de 2016.
9. CLAUSULANONA— DA EXEcucAoDAS DESPESAS

O presente Convénio deveré ser executado fielmente pelos partlcipes, de acordo com as clausulas
pactuadas e a legislagao aplicavel.

Subcléusula Primeira. Evedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisao do ajuste:
l - utilizar, ainda que em carater emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
instrumento;
ll — realizar despesas em data anterior a vigéncia do Convénio;
Ill - efetuar pagamento em data posterior a vigéncia do Convénio, salvo se 0 fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigéncia deste instrumento;
lV - pagar, a qualquer titulo, a servidor ou empregado pUbliCO integrante de quadro de pessoal de
orgao ou entidade publica da administragao direta ou indireta, salvo nas hipéteses previstas em leis
especificas e na Lei de Diretrizes Orgamentérias;
V - realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregao monetaria, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere as multas e aos juros, se
decorrentes de atraso na transferéncia de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para
pagamento e 05 percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
Vl - realizar despesas a titulo de taxa de administragao, de geréncia ou similar;
Vll - realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informativo ou de orientagao
social, da qual n50 constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promogao pessoal e de i
que previstas no Plano de Trabalho;
Vlll - transferir recursos para clubes e associagoes de servidores ou quaisquer outras entida -

congéneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pré—escolar;
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lX - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, ou a conta que n50 a
vinculada ao presente Convénio;

X - celebrar contrato, convénio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recursos
federais;
XI — pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societério servidor
pdblico da ativa, ou empregado de empresa publica, ou de sociedade de economia mista, do orgao
celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados;
Xll - subdelegar as obrigagées assumidas por meio do presente convénio, salvo se permitido neste
instrumento e em norma correlata, bem como se houver anuéncia expressa por parte do
CONCEDENTE;

Xlll— realizar reformulagoes do projeto basico ou termo de referéncia das obras e servicos de
engenharia aprovados pelo CONCEDENTE, sem prévia autorizagfio;
XlV— efetuar reprogramagoes, decorrentes de ajustes ou adequagoes, nos projetos bésicos dos
instrumentos enquadrados no inciso I do art. 39 da Portaria lnterministerial n9 424, de 2016,
aprovados pelo CONCEDENTE; e

XV - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliagao ou acréscimo de metas ao plano de
trabalho pactuado.

\Subcla’usula Segunda. Os atos referentes a movimentagao dos recursos depositados na conta
especifica deste Convénio serao realizados ou registrados no Plataforma Mais Brasil e 05 respectivos
pagamentos serfio efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de titularidade
dos fornecedores e prestadores de servigo, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes
casos, em que o crédito poderé ser realizado em conta corrente de titularidade do préprio
CONVENENTE, devendo ser registrado no Plataforma Mais Brasil 0 beneficiario final da despesa:
I - por ato da autoridade maxima do CONCEDENTE;

ll — na execugao do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e
lll — no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados as préprias custas decorrentes de
atrasos na liberagao de recursos pelo CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada.
Subcla’usula Terceira. Antes da realizagao de cada pagamento, o CONVENENTE incluiré no Plataforma
Mais Brasil, no minimo, as seguintes informaqoes:
I — a destinagao do recurso;
ll - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
Ill - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV — informagoes das notas fiscais ou documentos contabeis; e
V — a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento.
Subcla’usula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a identificagao do
beneficiério do pagamento pela instituigao financeira depositaria, poderé ser realizado, no decorrer da
vigéncia do instrumento, um dnico pagamento por pessoa fisica que n50 possua conta bancéria, até o
limite de RS 1200,00 (um mil e duzentos reais).

Subcléusula Quinta. Para obras de engenharia com valor superior a RS 10.000.000,00 (dez milhfies de
reais) podera’ haver liberagao do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos
postos em canteiro, que tenham peso significativo no orgamento da obra conforme disciplinado pelo
CONCEDENTE, desde que:
l - seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositério;
|l — a aquisigao de materiais ou equipamentos constitua etapa especifica do plano de trabalho;
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lll - a aquisicao destes tenha se dado por procedimento licitatério distinto da contratagao de servicos
de engenharia ou, no caso de unica licitacao:

a) haja previsao no ato convocatorio;
b) o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado
sobre os servicos de engenharia;
c) haja justificativa técnica e economica para essa forma de pagamento;
d) o fornecedorapresente garantia, como carta fianca bancaria ou instrumento congénere, no valor do
pagamento pretendido; e
IV - haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em
canteiro.

Subcléusula Sexta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricagao
especifica, bem como de equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orgamento das
obras, o desbloqueio de parcela para pagamento da respectiva despesa farse-a na forma do art. 38 do
Decreto n9 93.872, de 1986, observadas as seguintes condicfies:
l — esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a producao de
material ou equipamento especial, fora da linha de producao usual, e com especificacao singular
destinada a empreendimentoespecifico;
ll — os equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orcamento das obras estejam
posicionados nos canteiros;
lll - o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitacao e no CTEF dos
materiais ou equipamentos; e
IV - o fornecedor ou o convenente apresentem uma carta fianga bancéria ou instrumento congénere
no valor do adiantamentopretendido.
10. CLAUSULA DE’CIMA - DA CONTRATAcAo com TERCEIROS

O CONVENENTE devera observar, quando da contratacao de terceiros para execucao de obras, servicos
ou aquisigao de bens com recursos da Uniao vinculados a execucao do objeto deste Convénio, as
disposicoes contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n9 12.462, de 2011, na Lei n9 10.520, de 2002, e
demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes as licitacoes e contratos administrativos,
inclusive os procedimentos ali definidos para 05 cases de dispensa e/ou inexigibilidadede licitacao.
Subclausula Primeira. Os editais de licitacao para consecucao do objeto conveniado somente poderao
ser publicados pelo CONVENENTE apés a assinatura do presente Convénio e aprovacao do projeto
basico ou do termo de referéncia pelo CONCEDENTE, devendo a publicacao do extrato dos editais ser
feita no Diario Oficial da Uniao, sem prejuizo ao uso de outros veiculos de publicidade usualmente
utilizados pelo CONVENENTE.

Subcléusula Segunda. Para contratacao de bens e servicos comuns, inclusive de engenharia, sera
obrigato’rio 0 use da modalidade pregao, nos termos da Lei n9 10.520, de 2002, e do regulamento
previsto no Decreto n9 5.450, de 2005, preferencialmente na forma eletronica, cuja inviabilidade de
utilizagao devera’ ser devidamente justificada pela autoridade competente do CONVENENTE.

Subclausula Terceira. Na contratacao de bens, servicos e obras com recursos do presente Convénio, o
CONVENENTE deveré observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts. 29 a 69 da
lnstrugao Normativa SLTl/MP n9 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.
Subclausula Quarta. As atas e as informacoes sobre os participantes e respectivas propostas
decorrentes das licitacées, bem come as informacoes referentes as dispensas e inexigibilidad
deverao ser registradas no Plataforma Mais Brasil.

Subcléusula Quinta. O CONCEDENTE devera verificar os procedimentos licitatérios realizados pel
CONVENENTE, atendo—se a documentagao no que tange aos seguintes aspectos:
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a) contemporaneidade do certame;
b) compatibilidade dos pregos do licitante vencedor com os pregos de referéncia;
c) enquadramentodo objeto conveniado com o efetivamente licitado, e

d) fornecimento de declaragao expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou registro
no Plataforma Mais Brasil que a substitua, atestando o atendimento as disposigoes legais aplicaveis ao
procedimento licitatério.

Subcléusula Sexta. Compete ae CONVENENTE:

a) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execugae indireta de obras e
services, 0 processo licitatério nos termos da Lei n9 8.666/1993, da Lei n9 12.462/2011, da Lei n9
10.520/2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes ‘as licitagoes e contratos
administrativos, inclusive es procedimentos ali definidos para 05 cases de dispensa e/ou inexigibilidade
de licitagae, assegurando a corregae dos procedimentos legais, a suficiéncia do projeto bésico e/ou
termo de referéncia, da planilha ergamentéria discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de
Benificagao e Despesas lndiretas - BDl utilizados, cada qual com o respective detalhamento de sua
composigao, per item de orgamento ou conjunto deles, além da disponibilizagao da contrapartida,
quando for 0 case;
b) registrar no Plataforma Mais Brasil 0 extrato do edital de licitagao, o prego estimado pela
Administragao para a execugao do service e a preposta de prego total ofertada por cada licitante com
o seu respectivo CNPJ, o termo de homolegagao e adjudicagae, e extrato do Contrato Administrative
de Execugao ou Fornecimento — CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotagao de Responsabilidade
Técnica — ART dos projetos, dos executores e da fiscalizagao de obras, e es beletins de medicfies;

c) prever no edital de licitagao e no Contrato Administrative de Execugao ou Fornecimento — CTEF que
a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e servigos executados ou fornecidos é da
empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promogao de readequagoes, sempre que
detectadas impropriedades que possam compremetera consecugao do objeto conveniado;

d) abster-se de incluir, no contrato celebrado para a execugao do objeto deste Convénie, obras,
servigos, aquisigoes, locagfies ou quaisquer outros itens estranhos aos definidos no Plano de Trabalho,
sob pena de adogao das medidas cabiveis per parte do CONCEDENTE;

e) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalizagao sobre o Contrato Administrative de Execugao ou
Fornecimento — CTEF, nos termos do art. 79, inciso IX e §§ 49 e 59, da Portaria lnterministerial n9 424,
de 2016;

f) inserir cla’usula, nos contratos celebrados a centa dos recurses deste Convénio, que ebrigue o
contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem come dos orgaos de controle
interno e externo, aos processes, documentos, informagoes, registros contabeis e locais de execugao,
referentes ao objeto contratado, inclusive nos cases em que a instituigao financeira oficial n50
controlada pela Uniao faga a gestao da centa bancaria especifica do Convénio;

g) cumprir as normas do Decreto n9 7.983, de 2013, nas licitagoes que realizar para a contratagao de
obras ou services de engenharia com os recurses transferidos, por meio de declaragao do
representante legal do ergao ou entidade pUblica responsavel pela licitagao, a qual deveré ser inserida
no Plataforma Mais Brasil eu encaminhada ao CONCEDENTE apés a hemologagao da licitagao;

h) em caso de celebragao de termo aditivo, 0 service adicionado ao contrato ou que sofra alteragao
em seu quantitative ou prego deveré apresentar prego unitario inferior ae prego de referéncia,
mantida a proporcionalidade entre o preco global contratado e o prego de referéncia, ressalvada a
excegao prevista no paragrafo (mice do art. 14 do Decreto n9 7.983, de 2013, e respeitados os limites
do § 19 do art. 65 da Lei n9 8.666, de 1993;

i) para a execugao do objeto deste Convénio, case 0 regime de execugao adotado seja 0 de empreitada
por prego global, deveré constar do edital e do contrato clausula expressa de concordancia do
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contratado com a adequagao do projeto basico e/ou termo de referéncia que integrar o edital de
licitagao, sendo que as alteragoes contratuais sob alegagao de falhas ou omissées em qualquer das
pegas, orgamentos, plantas, especificagoes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto n50
poderao ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando—se
esse percentual para verificagao do limite do art. 65, § 19, da Lei n9 8.666, de 1993; -

j) registrar as informagoes referentes as licitagfies realizadas e aos contratos administrativos
celebrados, para aquisigao de bens e servigos necessarios a fim de executar o objeto do convénio, no
Sistema de Gestao de Convénios e Contratos de Repasse — Plataforma Mais Brasil, no prazo de 20
(vinte) dias apos a realizagao dos referidos procedimentos. (Diretriz 004/2010 da Comissao Gestora do
Plataforma Mais Brasil).

Subcléusula Sétima. E vedada, na hipotese de aplicagao de recursos federais transferidos mediante o
presente Convénio, a participagao em licitagao ou a contratagao de empresas que constem:
I — no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Uniao, do Ministério da Transparéncia,
Fiscalizagao e Controladoria-Geral da Uniao;

ll - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF como impedidas ou suspensas; ou
lli — no Cadastro Nacional de Condenagées Civis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justica.
Subcléusula Oitava. O CONVENENTE deve consultar a situagao do fornecedor selecionado no Cadastro
Nacional de Empresas lnidoneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao Portal da Transparéncia na
internet, antes de solicitar a execugao da obra, a prestagao do servigo ou a entrega do bem.
Subcla’usula Nona. Nos casos em que a execugao do objeto do Convénio, conforme previsto no plano
de trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com entidade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa,
deveré ser observado o disposto na legislagao especifica que rege a parceria.
Subcléusula Décima. No caso de termo de colaboragao, termo de fomento ou acordo de cooperagao
com Organizagoes da Sociedade Civil (OSC), deverao ser observadas a Lei n9 13.019, de 31 de julho de
2014, e as normas estaduais, distritais ou municipais aplicaveis.
11. CLAUSULADECIMA PRIMEIRA — DA ALTERACJSO DO CONVENIo

Este Convénio podera ser alterado por meio de termo aditivo, mediante proposta do CONVENENTE,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para anélise e decisao, no
prazo mI'nimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigéncia, vedada a alteragao do objeto aprovado.
Subcléusula Primeira. Nos eventuais ajustes realizados durante a execugao do objeto, deveré o
CONVENENTE demonstrar a respectiva necessidade e 05 beneficios que se pretende agregar ao
projeto, cuja justificativa, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE, integrara 0
Plano de Trabalho.

Subcléusula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta devera ser acompanhada dos
respectivos ajustes no Plano de Trabalho, de orgamentos detalhados e de relatérios que demonstrem
a regular execugao das metas, etapas e fases ja pactuadas.
12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO ACOMPANHAMENTO

lncumbe a0 CONCEDENTE exercer as atribuigfies de monitoramento e acompanhamento da
conformidade fisica e financeira durante a execugao do Convénio, além da avaliagao da execugao fisica
e dos resultados, na forma dos arts. 53 a 58 da Portaria Interministerial n9 424, de 2016, de forma a
garantir regularidade dos atos praticados e a plena execugfio do objeto, podendo assumir ou transferir
a responsabilidade pela sua execugao, no caso de paralisagao ou ocorréncia de fato relevante, de

causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execugao do instrumento.
Subcléusula Primeira. O CONCEDENTE designara e registrara no Plataforma Mais Brasil represent. t-
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para o acompanhamento da execucao deste Convénio, o qual anotara em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas a consecugao do objeto, adotando as medidas necessarias a regularizagao
das falhas observadas, verificando:

a) a comprovagao da boa e regular aplicacao dos recursos, na forma da legislacao aplicavel;

b) a compatibilidade entre a execucao do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho e 05
desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

c) a regularidade das informacoes registradas pelo CONVENENTE no Plataforma Mais Brasil; e

d) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigoes estabelecidas.

Subclausula Segunda. No prazo méximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente
instrumento, o CONCEDENTE devera’ designar formalmente o servidor ou empregado responsével pelo
seu acompanhamento.
Subcla’usula Terceira. A conformidade financeira devera ser aferida durante toda a execucao do objeto,
devendo ser complementada pelo acompanhamento e avaliacao do cumprimento da execucao fisica
do cumprimento do objeto, quando da analise da prestagao de contas final.

Subclausula Quarta. O CONCEDENTE devera prover as condicoes necessérias a realizagao das
atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o plano de trabalho e a metodologia
estabelecida no instrumento, bem como visitas in loco considerando os marcos de execugao do
cronograma fisico, podendo aInda ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo orgao
CONCEDENTE.

Subcla’usula Quinta. No exercicio da atividade de acompanhamento da execugao do objeto, o
CONCEDENTE podera:
I — valer—se do apoio técnico de terceiros;
II - delegar competéncia ou firmar parcerias com outros orgaos ou entidades que se situem préximos
ao local de aplicagfio dos recursos, com tal finalidade;

III - reorientar acoes e decidir quanto a aceitagao de justificativas sobre impropriedades identificadas
na execucao do instrumento;
IV — solicitar diretamente a Instituicao financeira comprovantes de movimentacao da conta bancaria
especifica do Convénio;

V - programar visitas ao local da execucao, quando couber, observado o disposto no art. 54, caput,
incisos I a III, da Portaria Interministerial n9 424, de 2016;

VI - utilizar ferramentas tecnologicas de verificacao do alcance de resultados, inclur’das as redes sociais
na Internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informacao; e

VII — valer—se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislagao aplicavel.

Subcléusula Sexta. Constatadas irregularidades decorrentes do use dos recursos ou outras pendéncias
de ordem técnica, apuradas durante a execucao deste Convénio, o CONCEDENTE suspenderé a

Iiberacao de parcelas de recursos pendentes e comunicara o CONVENENTE para sanear a situacao ou

prestar informagoes e esclarecimentos, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogavel
por Igual periodo.

Subcléusula Sétima. Recebidos os esclarecimentos e informacoes solicitados, o CONCEDENTE, no

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciaré, decidira e comunicara quanto a aceitacao, ou n50, das
jusfificativas apresentadas e, se for o caso, realizara a apuracao do dano a0 erario.

Subcla’usula Oitava. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-os, faré constar nos autos
do processo as justificativas prestadas e daré ciéncia ao Ministério da Transparéncia, Fiscalizagao e
Controladoria-Geral da Uniao, nos termos do art. 79, § 29, da Portaria Interministerial n9 424, de 2016.

Subclausula Nona. Caso as justificativas n50 sejam acatadas, o CONCEDENTE abrira prazo de 45
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(quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendéncia e, havendo dano ao erério, devera
adotar as medidas necessarias ao respectivo ressarcimento.
Subcléusula Décima. A utilizagao dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento
ensejara obrigacao do CONVENENTE devolvé-los devidamente atualizados, conforme exigido para a
quitacfio de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variacao da Taxa Referencial do
Sistema Especial de Liquidacao e de Custédia - SELlC, acumulada mensalmente, até o L'Iltimo dia do
més anterior ao da devolucao dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no més de
efetivacao da devolucao dos recursos a conta L'Jnica do Tesouro.
Subcléusula Décima Primeira. A permanéncia da irregularidade apés o prazo estabelecido na
Subcléusula Nona ensejaré o registro de inadimpléncia no Plataforma Mais Brasil e, no caso de dano
ao erério, a imediata instauracao de tomada de contas especial ou, na hipétese de aplicacao do artigo
69 da Instrucao Normativa TCU 71, de 2012, a adocao de outras medidas administrativas ao alcance da
autoridade administrativa ou ainda requerer ao orgao juridico pertinente as medidas judiciais e
extrajudiciais cabI'veis, com vistas a obtencao do ressarcimento do débito apurado, inclusive 0
protesto, se for o caso, sem prejuizo da inscricao do CONVENENTE no Cadastro Informativo dos
Créditos nao quitados de orgaos e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei n9 10.522, de 2002.
Subcléusula Décima Segunda. As comunicacfies elencadas nas Subclausulas Sexta, Sétima e Nona
serao realizadas por meio de correspondéncia com aviso de recebimento - AR, devendo a notificacao
ser registrada no Plataforma Mais Brasil, e em ambos os casos com copia para a respectiva Secretaria
da Fazenda ou secretaria similar, e para o Poder Legislativo do orgao responsével pelo instrumento.
Subcla’usula Décima Terceira. Aquele que, por acao ou omissao, causar embaraco, constrangimento ou
obstaculo a atuacao do CONCEDENTE e dos orgaos de controle interno e externo do Poder Executivo
Federal, no desempenho de suas funcoes institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalizacao
dos recursos federais transferidos, ficara sujeito a responsabilizacao administrativa, civil e penal.
Subcla’usula Décima Quarta. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferéncia de recursos sao
responséveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e fiscalizacao da
execucao deste instrumento, nao cabendo a responsabilizacao do CONCEDENTE por inconformidades
ou irregularidades praticadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de
omissao de
responsabilidade atribuida ao CONCEDENTE.

Subcléusula Décima Quinta. O CONCEDENTE comunicara aos orgaos de controle qualquer
irregularidade da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da pratica de crime
ou de ato de improbidade administrativa, cientificara os Ministérios Publicos Federal, Estadual e a
Advocacia-Geral da Uniao, nos termos dos arts. 79, §§ 29 e 39, e 58 da Portaria lnterministerial n9 424,
de 2016.

13. CLAUSULADECIMA TERCEIRA— DA FISCALIZAcAo

lncumbe ao CONVENENTE exercer a atribuicao de fiscalizacao, a qual consiste na atividade
administrativa realizada de modo sistematico, prevista na Lei n9 8.666, de 1993, com a finalidade de
verificar o cumprimento das disposicoes contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus
aspectos.
Subcla’usula Unica. A fiscalizagao pelo CONVENENTE deveré:
l - manter profissional ou equipe de fiscalizacao constituida de profissionais habilitados e com
experiéncia necessaria ao acompanhamentoe controle das obras e servigos;
ll - apresentar ao CONCEDENTE declaracao de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores
que acompanharao a obra ou servico de engenharia, bem como a Anotacao de Responsabilid
Técnica- ART da prestacao de servicos de fiscalizacao a serem realizados; e
lll — verificar se 05 materiais aplicados e 05 servicos realizados atendem os requisitos de quali .4 v

estabelecidos pelas especificacoes técnicas dos projetos de engenharia aprovados.
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14. CLAUSULADE’CIMA QUARTA — DA PRESTACAO DE CONTAS

O érgfio ou entidade que receber recursos por meio deste Convénio estara’ sujeito a prestar contas da
sua boa e regular aplicagao, na forma estabelecida pelo art. 59 a 64 da Portaria Interministerial n9 424,
de 2016.

Subcléusula Primeira. A prestagao de contas financeira consiste no procedimento de
acompanhamento sistemético da conformidade financeira, considerando o inicio e o fim da vigéncia
do presente instrumento, devendo o registro e a verificagéo da conformidade financeira ser realizados
durante todo o periodo de execugao do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria
lnterministerial n9 424, de 2016.

Subcla’usula Segunda. A prestagao de contas técnica consiste no procedimento de analise dos
elementos que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execugao integral do objeto e o alcance dos
resultados previstos nos instrumentos.
Subcla’usula Terceira. A prestagao de contas deveré ser registrada pelo CONCEDENTE no Plataforma
Mais Brasil, iniciando-se concomitantemente com a liberagfio da primeira parcela dos recursos
financeiros do Convénio.

Subcléusula Quarta. A prestagao de contas final deveré ser apresentada no prazo de até 6O (sessenta)
dias, contados do término de sua vigéncia ou da conclusao da execugao do objeto, o que ocorrer
primeiro, e seré composta, além dos documentos e informagées registrados pelo CONVENENTE no
Plataforma Mais Brasil, pelo seguinte:
l — relatério de cumprimento do objeto, que devera conter os subsidios necessaries para a avaliagao e
manifestagéo do gestor quanto a efetiva conclusao do objeto pactuado;
ll - declaragao de realizagao dos objetivos a que se propunha o Convénio;

lll - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e
IV — termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos
relacionados ao Convénio, nos termos do {7 39 do art. 49 da Portaria lnterministerial n9 424, de 2016.

Subcla’usula Quinta. Quando a prestagao de contas n50 for encaminhada no prazo estabelecida neste
instrumento, o CONCEDENTE estabeleceré o prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua
apresentagao.
Subcléusula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcléusula Quinta, o CONVENENTE n50
apresentar a prestagao de contas no Plataforma Mais Brasil, nos termos da Subcléusula Quarta, nem
devolver os recursos, o CONCEDENTE registrara a inadimpléncia no Plataforma Mais Brasil por omissao
do dever de prestar contas e comunicara o fato ao érgfio de contabilidade analitica a que estiver
vinculado, para fins de instauragao de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adogao de
outras medidas para reparagfio do dano ao erério, sob pena de responsabilizagao solidéria.

Subcléusula Sétima. Caso n50 tenha havido qualquer execugao fisica nem utilizagao dos recursos do
presente Convénio, o recolhimento a conta (mica do Tesouro deveré ocorrer sem a incidéncia dos juros
de mora, sem prejuizo da restituigao das receitas obtidas nas aplicagoes financeiras realizadas.

Subcla’usula Oitava. O CONCEDENTE deveré registrar no Plataforma Mais Brasil 0 recebimento da
prestagao de contas, cuja analise:
l — para avaliagao do cumprimento do objeto, sera feita no encerramento do instrumento, com base
nas informagoes contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subclausula Quarta desta
Cléusula;

ll — para avaliagéo da conformidade financeira, sera feita durante o periodo de vigéncia do
instrumento, devendo constar do parecer final de analise da prestagao de contas somente
impropriedades ou irregularidades n50 sanadas até a finalizagao do documento conclusivo.

Subcléusula Nona. A anélise da prestagao de contas, além do ateste da conclusao da execugao fisica
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do objeto, contera os apontamentos relativos a execucao financeira n50 sanados durante o periodo de
vigéncia do Convénio.
Subcléusula Décima. Objetivando a complementacao dos elementos necessaries a anélise da
prestacao de contas dos instrumentos, poderao ser utilizados subsidiariamente pelo CONCEDENTE os
relatorios, boletins de verificacao ou outros documentos produzidos pelo Ministério Pt’iblico ou pelo
Tribunal de Contas, durante as atividades regulares de suas fungoes.
Subcléusula Décima Primeira. Antes da tomada da decisao final de que trata a Subclau5u|a Décima
Quinta, caso constatada irregularidade na prestacao de contas ou na comprovacao de resultados, o
CONCEDENTE notificara o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de até 45 (quarenta e
cinco) dias (art. 10, §99, do Decreto n9 6.170, de 2007, c/c art. 59, §99, da Portaria lnterministerial n9
424, de 2016).
Subcléusula Décima Segunda. A notificacao prévia, prevista na Subclausula Décima Primeira, seré feita
por meio de correspondéncia com aviso de recebimento - AR, com cépia para a Secretaria da Fazenda
ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao CONVENENTE, devendo a notificagao ser
registrada no Plataforma Mais Brasil.

Subcléusula Décima Terceira. O registro da inadimpléncia no Plataforma Mais Brasil so sera efetivado
apés a concessao do prazo da notificacao prévia, caso o CONVENENTE nao comprove o saneamento
das irregularidades apontadas.
Subcléusula Décima Quarta. O CONCEDENTE teré o prazo de um ano, prorrogével por igual periodo
mediante justificativa, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a prestacao de
contas, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas areas competentes. O
eventual ato de aprovacao da prestacao de contas devera ser registrado no Plataforma Mais Brasil,
cabendo ao CONCEDENTE prestar declaracao expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os
recursos transferidos tiveram boa e regular aplicacao.
Subcla’usula Décima Quinta. A analise da prestacao de contas pelo CONCEDENTE poderé resultar em:
I - aprovacao;
ll — aprovacao com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de
que n50 resulte dano ao Erario; ou
Ill - rejeicao, com a determinacao da imediata instauracao de Tomada de Contas Especial, caso sejam
exauridas as providéncias cabiveis para regularizacao da pendéncia ou reparacao do dano, nos termos
da Subcléusula Décima Sétima.
Subcla’usula Décima Sexta. Quando for o caso de rejeicao da prestacao de contas em que o valor do
dano a0 erario seja inferior 3 R5 5000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE poderé, mediante
justificativa e registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestacao de contas com ressalva.
Subclausula Décima Sétima. Caso a prestacao de contas nao seja aprovada, exauridas todas as
providéncias cabiveis para regularizacao da pendéncia ou reparacao do dano, a autoridade
competente do CONCEDENTE, sob pena de responsabilizacao solidaria, registrara o fato no Plataforma
Mais Brasil e adotara as providéncias necessarias a instauracao da Tomada de Contas Especial,
observando 05 arts. 70 a 72 da Portaria lnterministerial n9 424, de 2016, com posterior
encaminhamento do processo a unidade setorial de contabilidade a que estiverjurisdicionado para os
devidos registros de sua competéncia.
Subcléusula Décima Oitava. Na hipétese de aplicacao do artigo 69 da Instrucao Normativa TCU 71, de
2012, a autoridade administrativa devera adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou
requerer ao orgao juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a
obtencfio do ressarcimento do débito apurado, inclusive 0 protesto, se for o caso.
15. CLAUSULA DE’CIMA QUINTA — DA RESTITUICAO DE RECURSOS

Quando da conclusao do objeto pactuado, da denuncia, da rescisao ou da extincao deste Convénio,
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CONVENENTE, no prazo improrrogével de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauracao de
Tomada de Contas Especial do responsével, providenciada pela autoridade competente do orgao ou
entidade concedente, obriga-se a recolher a Conta Unica do Tesouro Nacional, em favor da Uniao, por
meio de Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, disponivel no site www.tesouro.fazenda.gov.br, portal
SlAFl, informando a Unidade Gestora (UG) 133080 e Gestao 37201:
I. o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive 0 proveniente das receitas obtidas
nas aplicacoes financeiras realizadas e nao utilizadas no objeto pactuado, ainda que n50 tenha havido
aplicagao, informando o numero e a data do Convénio;
II. o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais,
na forma da legislacao aplicével aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data de
recebimento, nos seguintes casos:
a) quando n50 for executado o objeto do Convénio, excetuada a hipotese prevista no art. 59, § 29, da
Portaria Interministerial n9 424, de 2016, em que n50 haveré incidéncia de juros de mora, sem prejuizo
da restituicao das receitas obtidas nas aplicacoes financeiras realizadas;

b) quando n50 for apresentada a prestacao de contas no prazo fixado neste instrumento; e

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convénio;

cl) 0 valor correspondente as despesas comprovadas com documentos inidéneos ou impugnados,
atualizado monetariamentee acrescido de juros legais.
Subclausula Primeira. A devolucao prevista nesta Clausula seré realizada com observancia da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e 05 da contrapartida do
CONVENENTE, independentementeda época em que foram aportados pelos participes.

Subclausula Segunda. A inobservancia ao disposto nesta Clausula enseja a instauracao de Tomada de
Contas Especial ou, na hipotese de aplicacao do artigo 69 da lnstrugao Normativa TCU 71, de 2012, a
adocao de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade administrativa ou ainda requerer
ao orgao juridico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cabiveis, com vistas a obtengao do
ressarcimento do débito apurado, inclusive 0 protesto, se for o caso, sem prejul'zo da inscricao do
CONVENENTE no Cadastro lnformativo dos Créditos n50 quitados de orgaos e entidades federais
(CADIN), nos termos da Lei n9 10.522, de 2002.

Subcléusula Terceira. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput desta Clausula, o
CONCEDENTE deveré solicitar a instituicao financeira albergante da conta corrente especifica da
transferéncia a devolucao imediata, para a conta unica do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes
da conta corrente especifica do instrumento.

Subcléusula Quarta. Nos casos em que a devolucao de recursos se der em funcao da n50 execugao do
objeto pactuado ou devido a extingao ou rescisao do instrumento, é obrigatéria a divulgacao em sitio
eletronico institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informacoes referentes aos valores
devolvidos e dos motivos que deram causa a referida devolugao.

16. CLAUSULADE’CIMA SEXTA — DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentesadquiridos ou produzidos no ambito deste Convénio serao de propriedade do
CONVENENTE, observadas as disposicoes do Decreto n9 6.170, de 2007, e da Portaria Interministerial
n9 424, de 2016.

Subcléusula Primeira. Consideram—se bens remanescentesos equipamentos e materials permanentes
adquiridos com recursos dos instrumentos necessarios a consecucao do objeto, mas que n50 se
incorporam a este.

Subclausula Segunda. O CONVENENTE deveré contabilizar e proceder a guarda dos bens
remanescentes, bem como encaminhar manifestacao a0 CONCEDENTE com o compromisso de utiliza-
los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar claras
as regras e diretrizes de utilizagao dos bens.
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17. CLAUSULADECIMA SE’TIMA — DA DENUNCIA E RESCISAO

O presente Convénio podera ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas obrigacoes e
auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avenca;
ll — rescindido, independente de prévia notificacéo ou interpelacao judicial ou extrajudicial, nas
seguintes hipéteses:
a) utilizacao dos recursos em desacordo com 0 Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cléusulas pactuadas;
c) constatacao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecao em qualquer documento apresentado; e
d) verificacao da ocorréncia de qualquer circunstancia que enseje a instauracao de Tomada de Contas
Especial, observadas as disposicoes constantes dos arts. 71 e 72 da Portaria Interministerial n9 424, de
2016;

e) inexisténcia de execucao financeira apés 180 (cento e oitenta) dias da liberacao da primeira parcela,
comprovada nos termos do § 9° do art. 41 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.
Subcléusula Unica. A rescisao do Convénio, quando resulte dano ao erario, enseja a instauracao de
Tomada de Contas Especial ou inscricao do débito nos sistemas da Divida Ativa da Uniao, exceto se
houver a devolucao dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuizo, no ultimo caso, da
continuidade da apuracao, por medidas administrativas préprias, quando identificadas outras
irregularidades decorrentesdo ato praticado.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PUBLICIDADE

A eficécia do presente Convénio fica condicionada a publicacao do respectivo extrato no Diario Oficial
da Unifio, a qual deveré ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar
da respectiva assinatura.
Subcléusula Primeira. Seré dada publicidade em sitio eletronico especifico denominado Plataforma
+Brasi/ aos atos de celebracfio, alteracao, liberacao de recursos, acompanhamento e fiscalizacfio da
execucao e a prestacfio de contas do presente instrumento.
Subcléusula Segunda. O CONCEDENTE notificaré a celebracao deste Convénio a Cémara Municipal,
Assembleia Legislativa ou Cémara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias, bem como
da liberacfio dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias Uteis contados da
data da liberacao, facultando-se a comunicagao por meio eletronico.
Subcléusula Terceira. O CONVENENTE obriga-se a:
a) case seja municipio ou o Distrito Federal, a notificar os partidos politicos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no municipio, quando da liberacfio de recursos
relativos ao presente Convénio, no prazo de até dois dias uteis, nos termos 0 art. 29 da Lei n9 9.452, de
1997, facultada a notificacao por meio eletronico;
b) cientificar da celebracéo deste Convénio o conselho local ou instancia de controle social da area
vinculada ao programa de governo que originou a transferéncia de recursos, quando houver; e
c) disponibilizar, por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de facil visibilidade,
consulta a0 extrato deste Convénio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas
de liberacao e detalhamento na aplicacao dos recursos, bem como as contratagoes realizadas para a
execucao do objeto pactuado, ou inserir link em sua pagina eletrénica oficial que possibilite acesso
direto ao Portal de Convénios.
19. CLAUSULA DECIMA NONA — DAS CONDIcoesGERAIS
Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condicoes:
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a) todas as comunicagoes relativas a este Convénio serao consideradas como regularmente efetuadas,
quando realizadas por intermédio da Plataforma +Brasil, exceto quando a legislagao regente tiver
estabelecido forma especial;
b) as mensagens e documentos, resultantes da transmissao via fax, n50 poderao constituir—se em
pegas de processo e 05 respectivos originais deverao ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias;

c) as reunioes entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer
ocorréncias que possam ter implicagoes neste Convénio, serao aceitas somente se registradas em ata
ou relatérios circunstanciados; e
d) as exigéncias que n50 puderem ser cumpridas por meio do Plataforma Mais Brasil deverao ser
supridas através da regular instrugao processual.
20. CLAUSULAVIGESIMA —‘ DA CONCILIAcho E DO FORO

Os participes comprometem—se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, a
tentativa de conciliagao perante a Cémara de Conciliagao e Arbitragem da Administragao Federal
(CCAF), da Advocacia-Geral da Uniao, nos termos do art. 37 da Lei n9 13.140, de 2015, do art. 11 da
Medida Proviséria n9 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso lll, do Anexo l ao Decreto
n9 7.392, de 13 de dezembro de 2010. N50 logrando éxito a conciliagao, sera competente para dirimir
as quest6es decorrentes deste Convénio, o foro da Justiga Federal, Segao Judiciaria de Maraba, Estado
do Para’, por forga do inciso I do art. 109 da Constituigao Federal.
E, por assim estarem plenamente de acordo, os particlpes obrigam-se ao total e irrenunciavel
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, que v50 assinadas pelos participes, para que produza seus juridicos e
legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

”O S CORDElRO
Prefelto Municipal

CPF n9 314.991.148—69

TESTEMUNH

lDENTlDADE: lDENTlDADE: filtering
CPFILligq “0.3—5 -053), q. CPF:OOG)%5') (5044;;

Documento assinado eletronicamente por Aveilton Silva de Souza, Superintendente,em
16/12/2021, as 09:40, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 69, § 19, do
Decreto n9 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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