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PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARAZJHHO

Governo Municipal

Construindo

Carszinho Parti Todos
Of. n.o 277/10 - GPC .Carazinho, 10 de dezembro de 2010.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n .• 149/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.O

149/10, desta data, o qual autoriza abertura de Crédito Especial no orçamento de 2010,
. .

para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

o presente projeto se faz necessário para viabilização dos repasses do

Ministério das Cidades - Programa: SEGURANÇA E EDUCAÇÃO: DIREITO E

RESPONSABILIDADE DE TODOS - Objetivando a execução de Implantação de

Sinalização Viária, no Município de Carazinho.

Anexamos cópia dos Contratos de Repasse nO 310.863-97/2009 e nO

310.865-15/2009 e demonstrativo SICONV.

ATV/DDV

Atenciosamente,

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAlINHO
PROTOCOLO GERAL
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100.000,00
200.000,00

PROJETO DE LEI N.o 149, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010.

Autoriza a abertura de Crédito
Especial no Orçamento de
2010.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Especial no
Orçamento do corrente exerci cio, no valor de R$ 300.000,00,00 (trezentos mil reais).

11 - SECo MUNIC. DE DES. AG.IND.COM.HAB.M. AMBIENTE
1106 - Setor de Trânsito

110626.782.0531.1106 - Projeto Sinalização Viária Horizontal e Vertical
xxxx/3449051 00000000 - Obras e Inst.-Recurso Min.das Cidades R$
xxxx/3449051 00000000 - Obras e Inst.-Recurso Min.das Cidades R$

Art. 2° Servirá de cobertura do Crédito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a arrecadação proveniente de convênio com Ministério das Cidades SICONV
086151/2009, Convênio nO 719762/2009, Contrato de Repasse n° 310.865-15/2009 e
SICONV 086308/2009, Convênio nO 719857/2009, contrato de Repasse nO310.863-
97/2009/Ministério das Cidades/Caixa - Programa: Segurança e Educação: Direito e
Responsabilidade de Todos. Objetivando a Execução de Implantação de Sinalização
Viária, no Município de Carazinho.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2010.
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CONTRATO DE REPASSE N' 310.863-97/20091 MlNISTÉRIO DAS CIDADES 1CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI
CELEBRAM A UNIÃO FEDERAL, POR
ll'lTERiVlÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,
REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE CARAZINHO,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇpES
RELATIVAS AO PROGRAMA SEG:EDUC:TRANS.

Processo nO310.863-97
W Convênio SlCONV 086308/2009

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e
acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários, em conformidade com as disposições
contid~sJlo Decreto 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007,
e suas alterações, na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, e
suas alterações, na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Instrução Normativa
STN/MF nOOI, de 17 de outubro de 2005, e suas alterações, na Lei Complementar n° 101, de 04 de
maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, nas diretrizes operacionais
estabelecidas pelo Ministério para o exercício, bem como no Contrato de Prestação de Serviços
fmnado entre o Municipio de ~artz'íiJn11le a Caixa Econômica Federal' e demais normas' que
regulam a espécie, as quais os contratantes, desde já, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

I - CONTRATANTE - A União Federal, por intermédio do Ministério das Cidades, representada
pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de
personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e
constituída pelo Decreto nO66.303, de 6 de março de 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo
Decreto n° 6.473, de 5 de junho de 2008, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote, 3/4,
Brasilia-DF, inscrita no CNP1-MF sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador,
nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por RUBEN VALTER GRAMS,
RG nO 8008912795, CPF n° 282.295-330-91, residente e domicilíado em Passo Fundo/RS,
conforme procuração lavradá em notas do 2° oficio de Notas e Protestos do Distrito Federal, no
livro 2,716 fls 119 e 120 em 15/4/2009, doravante e denominada simplesmente CONTRAT At'lTE

II - CONTRATADO - Município de Carazinho, inscrito no CNP1-MF sob o n' -B7..613.535/000H6
neste ato representado pelo respectivo Prefeito, 'Sr. Ayllon de Jesus Martins de Magalhães, portad~r d~
RG nO 6007763251 e CPF n° 104.157.000-78, residente e domiciliado em Carazinho, doravante
d,"om;,",o ";m,"='"'" CONTRATADOr nt{

;1 p
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB.JETO
27.048 v020 micro



CAIXA.

I - o presente Contrato de Repasse tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da
União para a execução de Implantacão de Sinaliacão Viária, no Município de Carazinho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLAl'/O DE TRABALHO

2 - O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execução com os respectivos cronogramas,
devidamente justificados, para o período de vigência deste Contrato de Repasse, constam do Plano
de Trabalho aprovado no SICONV e dos respectivos Projetos Técnicos, estes anexos ao Processo
acima identificado, que passam a fazer parte integrante deste Instrumento, independentemente de
transcrição.

2.1- A eficácia deste Contrato de Repasse está condicionada á apresentação pelo CONTRATADO
da documentação abaixo especificada, no prazo de 150 ( cento e cinquenta ) dias da assinatura do
presente Instrumento Contratnal, e à análise favorável pela CONTRATANTE, que deverá ocorrer
em até 30 (trinta) dias da entrega da documentação pelo CONTRATADO: Documentacão de
Engenharia: Jurídica da área de intervencão.

2.2 - O CONTRATADO, desde já e por este Contrato de Repasse, reconhece e dá sua a!1Uência,
que o não cumprimento da(s) exigência(s), no prazo acima estipulado, ou a .não aprovação da
proposta pela CONTRATANTE, implicará a rescisão de pleno direito do presente contrato,
independentemente de notificação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRJGAÇÕES

3 - Como forma mútna de cooperação na execução do objeto previsto na Cláusula Primeira, são
obrigações das partes:

3.1: DA CONTRATANTE
a) manter o acompanhamento da execução fisico-financeira do empreendimento, bem como.'atestar

a aquisição dos bens pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho
'integrante deste Contrato de Repasse, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e
tecnológicos da CONTRATANTE; .

b). transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execução
.financeira aprovado, observando o disposto na Ciáusula Sexta deste Contrato .deR~passee a
disponibilidade financeira do Gestor do Programa;

c) analisar as eventnais solicitações de reformulação do Plano de. Trabalho. feitas pelo
CONTRATADO, submetendo-as, quando for o caso ao Gestor do Programa; .

d) publicar no Diário Oficial da União o extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterações,
dentro. do prazo estabelecido pelas normas em vigor;

e) fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de conirole externo e nos limites de sua competência
específica, informações relativas a este contrato de repasse independente de auto,ização judicial;'

f) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

27.048 v020 micro
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CAIXA
3.2 - DO CONTRATADO
a) executar os trabalhos necessários à consecução do objeto, a que alude este Contrato de Repasse,

observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos;
b) ter consignado no Orçamento do corrente exercício ou, em prévia lei que autorize sua inclusão,

os subprojetos ou subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercício, consignar no Plano Plurianual os recursos para atender
às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do Orçamento, podendo o
CONTRATADO ser argüido pelos Órgãos de controle interno e externo pela eventual
inobservância ao preceito contido nesta letra;

c) manter, em Agência da CAIXA, conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse;
d) apresentar à CONTRATAt'lTE relatórios de execução fisico-financeira relativos a este Contrato

de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o
cronograma de execução estabelecido;

e) prestar contas dos recursos transferidos pelo Gestor, junto à CONTRA TAt'lTE, inclusive de
eventuais rendimentos provenientes das aplicações financeiras legalmente autorizadas;

f) propiciar, no local de execução das obras/serviços, os meios e as condições necessários para que
a CONTRA.TANTE possa realizar inspeções periódicas, bem como os órgãos de controle
externo;

g) compatibilizar o objeto deste Contrato de Repasse com nonnas e procedimentos de preservação
ambiental municipal, estadual ou federal, conforme O caso;

h) restituir, observado o disposto na Cláusula Oitava, o. saldo dos recursos financeiros não
'. utilizados;
i} observar o disposto na Lei n° 8.666, de. 2-1, de junho de 1993 e. suas alterações, na Lei

nOlO.520/02;'no Decreto n05.504/05 e na IN STN O1, de 15 de janeiro de 1997 para a contratação
de empresas para a .execução do objeto. deste Contraio de Repasse, bem como utilizara
modalidade de licitação Pregão para os casos de contratação de bens e serviços comuns,
obedecendo o .disposto nos incisos I a Vdomt. 1° da Portaria Interministerial.(Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda) n° 217, de 31.07.06; ..a. qual o
contratado declara conhecer seu inteiro conteúdo, bem como apreselltar à CONTRATANTE
declaração de advogado não participante do processo de licitação acerca do atendimento ao
disposto nas Leis citadas em especial à Lei -8.666/93 e suas alterações, .inclusive 'quanto à forma
. de publicação;

j) inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do contrato de repasse,
cláusula que obrigue o terceiro a pennitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades
públicas concedentes ou conlratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo; a seus
documentos e registros contábeis;

k) observar as condições para recebimento de recursos da União e para 'inscrição em restos a'pagar,
relativamente aos recursos contratados a título de contrapartida, estabelecidasna,'.Lei
Complementar n° 101, de 4.5.2000;

1) adolar o disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000; e no Decreto 5.296,
de 02.12.2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
fisica ou com mobilidade reduzida;

m)divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato, o nome
do Programa, a origem do recurso, o valor do frnanciamento e o nome do CONTRA TAt'lTE e do
Gestor do Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a' comunicar
expressamente à CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com
antecedência mínima de 72 (setenta e ~fhoras, sob pena de suspensão da liberação dos
recursos financeiros;. / /.k"
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CAIXA
n) notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no

Município, da liberação dos recursos, no prazo de dois dias úteis, coutados da data de
recebimentos dos recursos; ,

o) responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento, a fim de assegurar sua funcionalidade,
quando o objeto do contrato prever apenas a execução de parte desse empreendimento;

p) registrar as informações solicitadas na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n' 127, de
29.05.2008, e suas alterações, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse _
SICONV, à medida de sua implementação;

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE transferirá ao CONTRATADO, de acordo com o cronograma de execução
financeira e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho, até o valor de R$
100.000,00 ( Cem mil reais).

4.1 - A título de contrapartida, o CONTRATADO alocará a este Contrato de Repasse, de acordo
com O cronograma de execução financeira, o valor de R$ 8.000.00 ( Oito mil reaisl.

4.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do COl\JTRATADO destinados a este
Contnlto de Repasse, figurarão no Orçamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento
por fontes de recursos e elementos de despesa.

4) -Recursos adicionais que venham ser necessários à consecução do objeto deste' Contrato terão
seu aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentação financeira, inclusive da contrapartida fmanceira; deve-sei efetuada,
obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse:'

CLÁUSULA QUINTA - DA AUTORlZAÇÃO PARA INÍCIO DAS OBRAS/SERVIÇOS

5 - O CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordfulcia em
aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o inicio das obras e/ou serviços objeto
deste Contrato de Repasse.

5. I - A autorização mencionada acima ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-
contratuaL

5.2- Eventuais obras e/ou serviços executados antes da autorização da CONTRATANTE não serão
objeto de medição com vistas à liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO E DA AUTORlZAÇÃO DE, SAQUE DOS
RECURSOS

6 - A liberação dos recursos financeiros será feita diretamente em conta bancária vinculada. a este
Contrato de Repasse, sob bloqueio, após suapu1)licação no Diário OfiCial da União, cumpridas as
exigências explicitadas na Cl~usula segu~;~peitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendIdas as eXlgenclas cada~"iVlgentes. '. '.' ".
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CAIXA
6.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em
parcelas, de acordo com o cronograma físico-financeiro aprovado, após a autorização para
ínício dos servíços disposta na Cláusula Quinta, depois de atestada, pela
CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida
financeira da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa
anterior pelo CONTRATADO. .

6.1.1 - A critério da CONTRATANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob
o regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela poderá
ser antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado; ficando a liberação da
segunda parcela e seguintes, exceto a última, condicionada à aprovação pela
CONTRATANTE da comprovação da aplicação d'os recursos da última parcela liberada.

6.2 - O saque da última parcela, que não poderá ser inferior a 10% do valor do repasse contratado,
ficará condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execução total do empreendimento obj eto
deste Contrato de Repasse, bem como à comprovação, pelo CONTRATADO, da integral aplicação
do valor relativo à contrapartida exigível.

CL'\USULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS
RECURSOS

7 - As despesas com a execução deste Contrato de Repasse correrão à conta de recursosaloca-dós
nos respectivos orçamentos dos contratantes para o exercício de 2009.

7.1- As despesas .da CONTRATANTE correrão à conta de recursos alocados' no orçamento, do
Gestor, Unidade Gestora 175004. Gestiío 00001, na(s) Fonte(s) de Recursos l2Q, com emissão de
empenbo(s) pela Caixa Econômica Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho: 1545206608487
R$ 100.000,00 ( Cem mil reais), natureza da despesa 444042, Nota de Empenbo(NE) nO
902738,emitida em 09/12/2009.

7.2 - A eficácia do presente Contrato de Repasse esm condiCionada à validade does) empenbo(s)
acima citado(s), que é determinada por instmmento legal, findo o qual, sem.a total liberação dos
recursos, este Contrato fica automaticamente extinto.

7.2.1 - No caso de perda da validade dos empenbos por motivo de cancelamento de 'Restos a Pagar,
o quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente
funcionalidade.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execução deste Contrato .de Repasse, a titulo de
contrapartida, correrá à conta de recursos alocados no seu orçamento.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

8 - A execução financeira deste Contrato de Repasse deverá atender às condições estabelecidas
nesta Cláusula.

27.048 v020 micro
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CAIXA
8.1 - A programação e a execução deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a
fonte, se for o caso.

8.2 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito. na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços.

8.2.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado uma Úillca vez no decorrer da vigência deste
Contrato de Repasse pagamento a pessoa fisica que não possua conta bancária, desde que permitida
a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$800,00
(oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

8.2.2 - Nos casos de execução de ações por regij1le de administração direta, entende-se por
fornecedores e prestadores de serviços o CONTRATADO.

8.3 - Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SlCONV as seguintes
informações:
1 -'a destinação do recurso;
11- o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
111- o contrato a que se refere o paga.'11entorealizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema
das notas fiscais ou documentos contábeis.,
8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas
efetuadas em período anterior ou posterior à vigência deste Contrato de Repasse; permitido o
pagamento .de. despesas posteriormente desde. que comprovadamente realizadas na vigência deste
Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Gestor do Programa.

8.5 - Os recursos transferidos pela CONTRATANIE não poderão ser utilizados em 'fmalidade
diversa da'estabelecida neste Instrumento.

8.6 - Os. recursos transferidos pela CONTRATANTE deverão ser movimentados, única e
exclusivamente, na Caixa Econômica Federal, Agêricia n° 0464-2,'em conta bancáriáde .n0
006.00647070-2, vinculada a este Contrató de Repasse.

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança
se o prazo previsto para sua utilização for igualou superior a um mês, ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública
federal, quando a sua utilização estiver ;:>revistapara prazo menor que um mês ..

8.6.1.1 - Fica a CONTRATAJ.'1TE autorizada a promover as aplicações dos recursos creditados na
conta bancária vinculada a. este Contrato de. Repasse nas hipóteses e segundo as modalidades de
aplicação previstas nesta Cláusula.

6
.'

27.048 v020 micro

8.6.2 - As receitas financeiras auferidas na forma deste item serão computadas a crédito' deste
Contrato de Repasse, .podendo ser aplicadas dentro da vigência contratual na consecução de seu
objeto e devendo constar de demonstrativo específico que in grará a prestação de contas,. vedada. a
sua utilização como contrapartida. .
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CAIXA
8.6.2.1 - Na ocorrência de rendimentos negativos na aplicação financeira que comprometam a
execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de
contrapartida.

8.7 - Eventuais saldos fmanceiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção
do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações fmanceiras
realizadas, após conciliação bancária da conta vinculada a este Instrumento, deverão ser restituídos
à UNIÃO FEDERAL no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, na forma indicada pela
CAIXA na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do
responsável.

8.7.1 - A devolução prevista no item 8.7 acima será realizada observando-se a proporcionalidade
dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independentemente da época em que foram
apartados.

8.7.2 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos .de juros legais e
atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável aos
débitos para com a Fazenda Nacional, nos seguintes casos:
a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento;
b) quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou
final;

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neskIristrumentô;
d) quando houver utilização dos vaiares resultantes de aplicações financeiras em desacordo Tôm'O
.. estabelecido no item 8.6.2;

e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do
termo celebrado ou da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 127, de 29.05:2008, e suas
alterações.

8.7.3 - O CONTRATADO, nas hipóteses previstas nos itens 8.7, 8,7.1 e 8.7.2, será notificado para
que, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a: contar do recebimento da notificação, restitua os valores
dos repasses acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente.

8.7.4 - Vencido o prazo previsto no item anterior sem que o CONTRATADO proceda a'restituição
dos valores, fica a CONTRATAt'ITE autorizada, caso haja recursos disponíveis na conta vincnlada;
a proceder aos débitos dos valores respectivos e repassá-los à União.

8.75 - Na hipótese prevista no Ítem 8.7.4 não havendo recursos suficientes para se proceder a
completa restituição, deverá ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial,providenciada
pela CONTRAT At'lTE.

8.8 - Os casos' foriuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO de prestar'contas'dos
recursos recebidos e aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues
à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.
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CAIXA
CLÁUSULA NONA DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorrência deste Contrato de
Repasse, previstos no Plano de Trabalho, quando da extinção deste Contrato, serão.de propriedade
do CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCltvL<\ - DAS PRERROGATIVAS

10 - É o Gestor do Programa a autoridad~ normatizadora, com competência para coordenar e definir
as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE O acompanhamento e avaliação das ações
constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in loco com o
propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão
deste Contrato de Repasse, observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

10.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor e da CONTRATA..l'lTE, promover a
fiscalização físico'financeira das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como,
conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da
execução da obra/serviço, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCltVlA PRlMElRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

11 - Obriga-se o CONTRAT/illO a registrar, em sua contabilidade analitica,em conta específica do
grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRi\ TA..t'lrE; 'tendo :-como-
contrapartida -conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de
Repasse e a especificação da despesa, nos termos do Artigo 54, parágrafo primeiro, do Decreto n0
93.872/86.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos' comprobatórios'de -despesas.
serão emitidos em nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do'Prdgrama.
e o"número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio
local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo e pelo
prazo de 1O (dez) anos, contados da aprovação da prestação de contas pela CONTRATANTE.

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar o encaminhamento de cópias-dos comprovantes' de
despesas, ou de outros documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

CLÁUSULA DÉCltVlA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

12 - A Prestação de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Cláusnla Quarta, deverá ser
apresentada à CONTRATANTE até 30 (trinta) dias após o término da vigência docoutrato.

27.048 v020 micro
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CAIXA MO27048020

12.3 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou
recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

12.4 - Ao término do prazo estabelecido, caso o CONTRATADO não. apresente a prestação de
contas nem devolva os recursos nos termos do item anterior, a CONTRATAL'\ITE registrará a
inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de
contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele
argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de
responsabilização solidária.

CLÁUSULA DÉCDVL~
EXTRAORDINÁRIAS

TERCEIR..-\. DO REEMBOLSO DE DESPESAS

Vigência 23.12.2009

13 - Correrão às expensas do CONTRATADO os valores relativos às despesas extraordinárias
incorridas pela CONTRATANTE decorrentes de reanálise, por solicitação do CONTRATADO, de
enquadramento.de Plano de Trabalho e de projetos de engenharia e de trabalho social, das despesas
resultantes de vistoria de etapas de obras não previstas originalmente, bem como de publicação de
extrato no Diário Oficial da Ultião decorrente de alteração contratual de responsabilidade do
CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCllVIA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União,
sem elidir a competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em
conformidade com o Capítulo VI do Decreto nO93.872/86.

14.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Conh.ole lntemo.a(yqual'
esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos
relacionados direta ou indiretamente com o instrumento pactuado, bem Como aos locais de.
execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇOES
PROMOCIONAIS .

15 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela.
CONTRATANTE, durante o penodo de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15
(quinze ) dias, contados a partir da autorização do CONTRATADO para o início. dos trabalhos, sob
pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros.

15.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Contrato de Repasse
será obrigatoriamente destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem
como o objeto de aplicação dos recursos, observado o disposto no 9 IOdo art. 37 da Constituição
Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros.

~t/
~/l/ .
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CAIXA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

MO 27048020

16 - A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se-á na data de sua assinatura, encerrando-se no
dia 31/12/2010, possibilitada a SU2 prorrogação mediante Termo Adiiivo e aprovação da
CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução do objeto
no prazo acordado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

17 - O presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer
tempo, ficando os contratantes responsáveis. pelas obrigações assumidas na sua vigência,
creditando-se-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que
couber, a Portaría Interroinisteríal MPOG/lvIF/CGU n° 127, de 29.05.2008, e suas alterações, e
demais normas pertinentes à matér.ia.

17.1 - Constitui motivo para rescisão do presente Contrato o desCumprimento de qualquer das
Cláusulas pactuadas, particularmente q1jando constatada pela CONTRATANTE a utilizilÇão dos
recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou incorreção deinforroação 'em'
qualquer documento apresentado ..

17.1.1 - A rescisão do Contrato, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores
restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

18 - A alteração deste Contrato de Repasse, no caso da necessidade. de -ajustamenta da .sua
programação de execução física e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência, será feita
por meio de Termo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das
respectivas justificativas, .no prazo minimo de 30 (trinta) dias que antecedem o término da sua
vigência, sendo necessáría, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

IR 1 - A alteração do prazo de vigência deste Contrato de Repasse, em decorrência de atraso .na
liberação dos recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida. "de ofício'.'
pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso verificado; fazendo disso -imediato
comunicado ao CONTRATADO.

18.2 -Á alteração contratual referente ao valor do contrato será feita por meio de TermoAditivo;
ficando a alteração para maior dos recursos. oriundos da transferência, tratados na Cláusula Quarta,
item 4, sob decisão unilateral exclusiva do Gestor.

18.3 - É vedada a alteração do objeto previsto neste Contrato, exceto para a ampliação da execução
do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuizo da fi.Jncionalidade do objeto
contratado, desde que devidamente justifícado e aprovado pela CONTRATANTE.

Vigência 23.12.2009
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS
COMUNICAÇÕES

19 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução deste contrato deverão ser
apresentados em original ou em cópia autenticada.

19.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao preseute Contrato de Repasse serão
consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax.

19.2 - As correspondências dirigidas ao CONTRATADO deverão ser entregues no seguinte
endereço: Av Flores da Cunha - 1264- CEP - 995000.

19.3 - As correspondências dirigidas à CONTRATANTE deverão' ser entregues no seguinte
endereço: Caixa Econômica Federal, Superintendência Regional: PASSO FUNDO, Rua Gal.
Canabarro, 1103 - Centro Passo Fundo RS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

- '.- .;

20 - Para dirimir os conflitos decorrentes deste Contrato de Repasse fica eleito o foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Estado do RS. Com renúncia expressa de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E,:por estarem assim justos e pactuados, firmam este Instrumento em 2 (Duas) vias de.igual teor, na
presença de duas testemunhas, que assinam, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, emjuízo e
fora dele. . . .

Passo Fundo, RS 30 qe Dezembro de 2009:

Assina .' a do co atante
Nome: Ruben Valter Grams
CPF: 282.295-330-91

Nome: ~ <:::4.A-<:.oS 911....1,;: fXÇ- ,4z...JV'!(;-,'é),ç1

CPF: YU.. .:''Ói. ,,20 _=
I

Nome: t;.LyfD .j1}{.GG- i30/~IOCA:>rJ'

CPF: J3'f ?i5.jím-.j D
Vigência 23.12.2009
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Publicado
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Modalidade Contrato de Rl:passe
~*'._~de Con1ra1açã.o;;;;;:;T'" Normal
Situação Em execucão
Númon>doConvên;o 719857/2009

6:'.".:" 1""""0 do 08630/2009
Número do Prooesso 08630812009

.'=!~~.~~_º9C':!!J!l?_':I~~Pjg~I~~.._ __.__ __.. .._ _ _.. __.
Nenhum registro foi encontrado.
Prop""ente CNPJ 87613535000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
Fundamento l.egal
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Órgão

Justificativa

Objeto -do Ccnvênio

Decreto 6170107
56000 - MINISTERIO DAS CIDADES
O município de Carazinho tem pouco mais de 60 mil habitantes e situa-se no norte do RS,
no entroncamento de duas importantes rodovias federais: BR 285, que corta o estado de
Leste a Oeste e serve de rota para o eixo são Paulo - Curitiba - Buenos Aires; BR 386, que
liga o norte do estado à Região Metropolitana e liga o RS à rota da colonização agricola do
Pais (oeste catarinense,sudoeste do Paraná e Mato Grosso do Sul), A economia local
passou por vários cidos e, nas últimas décadas,estã migrando da produção primária em
lavouras de alta tecnologia, ainda expressiva, para produção industrial, inicialmente focada
em máquinas agrícolas e hoje em processo de diversificação. Nos últimos 20 anos, a
população urbana cresceu de 43 para 58 mil habitantes; enquanto isso, a frota de
automóveis e motocidetas evoluiu de 10 mil para 23 mil unidades. É óbvio que o espaço
urbano em si e o sistema viário cresceram na proporção do aumento da população e não
do número de veículos. Com isso, problemas de trânsi'.o começaram a surgir. Ao longo dos
anos, várias medidas já foram adotadas na área central (pavimentação de vias, adoção de
estacionamento paralelo, trânsito de ônibus em via paralela á avenida central, sistema
semafórico temporizado etc.) O momento atual requer intervenções mais amplas, que
contemplem as extremidades da cidade e novos pontos de interesse, indusive bairros de
trabalhadores. A concepção geral do projeto de Mobilidade Urbana prevê um total de nove
trechos, subdivididos em 20 lotes autônomos. O presente projeto contempla a implantação
de sistema de sinaliza-:...ãoviária no acesso Norte da cidade, nolrecho entre a rótula da Rua
Ceará até o trevo de acesso a BR-386. Trata-se de trecho atualmente em reforma de
pavimento e urbanização, com implantação de passeio que visa estimular caminhadas e
também dotado de piso tátil para deficientes visuais. Este espaço é a principal via de
acesso ao centro urbano e onde estão localizados a Estação Rodoviária e o acesso a um
campus universitário. Desta forma, há intenso tráfego de moradores locais e pessoas de
outras cidades, que necessitam de orientação e sinalização adequadas. Assim, o escopo
do projeto é dotar o espaço de sinalização diferenciada (tipo bandeiras sobre a pista), para
assegurar melhor visibilidade e estética. Também tem a função dedesfacar ao motorista a
chegada ao espaço urbano e conscientizá-lo da necessidade de reduzir velocidade. Busca-
se, com isso, maior segurança a pedestres, motoristas,população em geral e melhor nível
de informação aos IlÍsitantes, especialmente a informação ••iária.
Implantação de sistema de sinalização llÍária no acesso Norte da cidade, no trecho entre a
rótula da Rua Ceará até o trevo de acesso a BR-386.
A Prefeitura Municipal de CarazinholRS dispõe deg:::.-.::e Técnica e capacidade técnica e gerencial para administrar, executar,
fiscalizar e prestar conta dos .Projetos.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
NomeArquivo DataU~lM

:DedaraçãoPr<!feito.pdf ;23110,'2009

Dados Bancários
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Agência 0464-2

Datas
Data da Proposta

Data Térmmo Vigência

2311012009--------_._--~
Data A•• "'...... 30/12/2009
g;;':,":;::o pu"""",,o DO 19/01/2010
Data Inicio Vigência ,3011212009
-------._ ..,_.~~_o____=_''_'__=_''____'_,,'_.....;.. .'---' ..:..-= ....__ -::

3111212010 '

Valores
R$ 110.500,00 Valor Global

R$ 100.000,00 Valor de Repasse
R$ 10.500,00 Valor da Contrapartida

RS 10.500,00 Valor Contrapartida Financeira

https://www.convenios.gov.br/siconv/propostaíConsu!tarPropostaIResu!tadoDaConsuttaDePropo._. 10/12/2010



Dêtãthar Propostã

• R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços
Cronograma orçamentário do valor do repasse
Âno Vafurt~j

Página} e-e }

__ ~ __ ._._. :RS 100.000,00 ._-~---------------------_._------- _.
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CAIXA

--
CONTRATO DE REPASSE N' 310.865-15/2009 IMINlS'ntR!O DAS CIDADES 1CAIXA~~ .....•.,~--

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE' SI
CELEnnAJ\1 A UNIÃO FEDERAL, POR
1NTERlVIi<:mODO MINISTÉ.R!O DAS CIDADES,
REPRESENTADA PELA' CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE CARAZfNHO,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES
RELATIVAS AO PROGRAMA SEG.EDUC.TRANS.

Processo n' 310.865-15
N' Convênio S1CONV 08615l/2009

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, têm, eutre si, justo e
acordado o Contrato de Repasse de recursos orçamentários, em conformidade com as disposições
c()ntidas no Decreto 93.872, de 23 de dezembro de J 986, Decreto nO6.170, de 25 de julho de 2007,
e suas alterações, na POl1aria Intelministerial MPOGIMFICGU nO127, de 29 de maio de 2008, e
suas alterações, na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na Instrução Normativa
STN/MF n° O1, de 17 de outubro de 2005, e suas alterações, na Lei Complementar n' ]OI, de04 de
maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício, nas direh"izes operacionais
estabelecidas pelo Ministério para o exercício, bem éomo no Contrato de Prestação de Serviços
firmado entre o Município de W;1fAmea Caixa. Econômica Federal e demais normas que
regulam a espécie, as quais os contratantes, desde já, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

I - CONTRATANTE - A União Federal, por intemlédio do Ministério das Cidades,.representada
pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de
personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nO759, de 12 de agosto de 1969 e
constituída pelo Decreto n° 66.303, de 6 de março de ] 970, regida pelo Estatuto 'aprovadopelo
Decreto n° 6.473, de 5 de junho de 2008, 'com sede no Setor Bancário Sul, .Quadra 04, Lote 3/4,:
Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nO00.360.305/0001-04,na qualidade de AgenteOperador,.
nos termos dos instrumentos supracitados, neste ato representada por RUBEN VALTER GRAMS,
RG n° 8008912795, CPF n° 282.295-330-91, residente e domiciliado em Passo Fundo/RS,
conforme procuração lavrada em notas do 2' oficio de Notas e Protestos do Distrito Federa] , no
livro 2716 fls 119 e 120 em ]51412009,doravante e denominada simplesmente CONTRATANTE.

II - CONTRATADO - Município de Carazinho,inscrito no CNPJ-MF sob o nO87.613.535/0001-16 .
neste ato representado pelo respectivo Prefeito, Sr. Ayl!onde Jesus Martinsde Magalhães,portador' do
RG n° 6007763251 e CPF nO 104.157.000-78, residente e domiciliado em Carazinho, doravante
denominado simplesmente CONTRATADO.'

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
27.048 v020 micro'
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CAIXA

1 - O presente Contrato de Repasse tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da
União para a execução de Implantacão de Sinaliacão ViáJiª, no Município de Carazinho.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO

2 - O detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execução com os respectivós cronogramas,
devidamente justificados, para O período de vigência deste Contrato de Repasse, constam do Plano
de Trabalho aprovado no SICONV e dos respectivos Projetos Técnicos, estes anexos ao Processo
acima .identificado, que passam a fazer parte integrante deste Instmmento, independentemente de
transcrição.

2.1- A eficácia deste Contrato de Repasse está condicionada à apresentação pelo CONTRATADO
da documentação abaixo especificada, no prazo de 150 ( cento e cinquenta) dias da assinatura do
presente Instrumento Contratual, e à análise favorável pela CONTRATANTE, que deverá ocorrer
em até 30 (trinta) dias da entrega da documentação pelo CONTRATADO: Documentação de
Engenharia: Juridica da área de intervenção.

2.2 -:-O CONTRATADO, desde já e por este Contrato de Repasse, reconhece e dá sua anuência,
que o não cumpJimento da(s) exigência(s), no prazo acima estipulado, ou a não aprovação da
proposta pela CONTRATANTE, implicará a rescisão de pleno direito do presente contrato,
independentemente de notificação. .

cLA USULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES

.3 - Como fonlJa mútua de cooperação na execução do objeto previsto na Cláusula Primeira, sãoobrigações das partes:

3.1 - DA CONTRATANTE

a) manter o acompanhamento da execução fís.ico-financeira do empreendimento, bem como atéstar
a aquisição dos bens pelo CONTRATADO, constantes do objetoprevislo ilOPlaJibde'Trabalho .
.-integrante deste Contrato de Repasse, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e
tecnológicos da CONTRATANTE;

b) transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na. forma do cronograma. de execução
financeira aprovado, observando o .disposto na Cláusula Sexta deste Contrato de Repassee.a
disponib.i]jdade.financeira do Gestor do Programa;

c) an.alisar as eventuais solicitações de refOllnulação do Plano .de Trabalho feitas .pelo.
CONTRATADO, submetendo-as, quando for o caso ao Gestor do Programa;

d) publicar no Diário Oficial da União o extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterações;
dentro do prazo estabelecido pelas nomias em vigor;

e) fomecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites .de sua.competência
específica, infonnações relativas a este contrato de repasse .independente c!e.autorizaç1lojudicial;

f) receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

27.048 v020 micro
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CAIXA
3.2 - DO CONTRATADO
a) executar os trabalhos necessários à consecuçiio do objeto,. a que alude este Contrato de Repasse,

observando critérios de qualidade técnica, os prazos e os custos previstos;
b) ter consignado no Orçamento do corrente exercício on, em prévia lei qne autorize sua inclusão,

os subprojetos ou subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de
investimento que extrapole o exercício, cousignar no Plano Plurianual os recursos para atender
às despesas em exercícios futuros que, anualmente constarão do Orçamento, podendo o
CONTRATADO ser argüido pelos Órgãos de controle interno e externo pela eventual
inobservância ao preceito contido nesta letra;

c) manter, em Agência da CAIXA, conta bancária vinculada ao Con!mto de Repasse;
d) apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução fisico-financeira relativos a este Contrato

de Repasse, bem como da integralização da contrapartida, em periodicidade compatível com o
cronograma de execução estabelecido;

e) prestar contas dos recursos transferidos pelo Gestor, junto à CONTRATANTE, inclusive de
eventuais rendimentos provenientes das aplicações financeiras legalmente antorizadas;

f) propiciar, no local de execução das obras/serviços, os meios e as condições necessários para que
a CONTRATANTE possa realizar inspeções periódicas, bem como o's órgãos de controle
externo;

g) compatibilizar o.objeto deste Contrato de Repasse com nonnas e procedimentos de preservação
ambiental municipal, estadual ou federal, confOlme o caso;

h) restituir, observado o disposto na Cláusula Oitava, o saldo dos recursos financeiros não
utilizados;' ,

i} observar o disposto na Lei nO 8.666, de 21 de jnnho:de 19936 suas alterações, na Lei
nOIO520/02, uo Decreton'5.504105 e na IN STN OI, de f5-de janeiro de ']997 para a contratação
de empresas para'a .execução do objeto deste Contrato de 'Repasse, .bemeomo 'utilizar"a
modalidade de licitação Pregão para os. casos de cOI;tratação de bens' e serviços éonlUns;
obedecendo o disposto nos incisos I a Vdo art. 10 daPor!aria Interministerial (Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e Ministério da Fazenda) n' 217, de 3l:07:06;:a.qual o
contratado declara conhecer seu inteiro conteúdo, bem como apresentar á CONTRATANTE
declaração' de advogado não participante do processo de licitação acerca do atendimento ao
disposto nas Leis citadas em especial à Lei 8.666/93 e suas alterações; inclúsivequanto à forma
de publicação; . . .

j) inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução .do contrato de' repàsse;
cláusula que obrigue o terceiro a pemlitir o livre acesso dos sen'idores dos órgãos ou entidades
públicas concedentes ou contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo; a'seus
documentos e registros contábeis;

k) observar as condições para recebim~nto de recursos da União e para inscrição em restos à'pagar;
relativamente aos recursos contratados'a título de contrapartida, estabelecidas na., Lei'
Complementar n' 101, de 4.5.2000;

1) adotar o disposto nas Leis 10.048, de 18.1] ,2000, e 10.098, ele 19.12.2000, e no Decreto 5:296;
de 0.2.12.2004, relativamente à promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
fisica ou-com mobilidade reduzida; .

m) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato, o nome
do Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CONTRATANTE e do
Gestor do Progranla, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar
expressamente à CAIXA a data, forma. e local onde ocorrerá a. ação prpmocional, com
antecedência JfÚnima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensãO .da liberação dos
recursos financeiros;
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n) notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no

Município, da líberação dos recursos, no prazo de dois dias úteis, contados da data de
recebimentos dos recursos;

o) responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento, a fim de assegurar sua fimcionalidade,
quando o objeto do contrato prever apenas a execução de patte desse empreendimento;

p) registrar as informações solicitadas ua Portaria Intenninisteria! MPOG/!vlF/CGU nO 127, de
29,05.2008, e suas alterações, no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse _
SICONV, à medida de sua implementação;

CLÁUSULA QUARTA - DO VALOR

4 - A CONTRATANTE transferirá ao CONTRATADO, de acordo com o cronograma de execução
fiuanceira e com o plano de aplicação constantes do Plano de Trabalho, até o valor de R.$
200.000,00'( Duzentos mil reais),

4.] - A titulo de contrapartida, o CONTRATADO alocará a este Contrato de Repasse, de acordo
com o cronograma de execução financeira, o valor de R$ 16:000,00 (Dezesseis mil reais).

4.2: Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATADO destinados a este
Contrato de Repasse, figurarão no Orcamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento
por fontes de recursos e elementos de despesa. '

4.3- Recursos adicionais que venham ser necessários à consecução do objeto deste Contrato terão
seu-apOltesob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.'

4.4 - A movimentação financeira; inclusive dacontrapaltida fiuanceira,: deve -ser efetuada,
obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato de Repasse.

CLAUSULA QUINTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DAS onRAS/SERVIÇOS

5 - O 'CONTRATADO; por meio deste Instmmento, manifesta sua expressa concordância em
aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE pamo início das obras e/ou serviços objeto
deste. Contrato de Repasse.

5.1 - A autorização mencionada acima ocolTerá após a finalização do 'processo de análise pós-contratuaL ..

5.2 - Eventuais obras elou serviços executados antes da autorização da CONTRATANTE não serão
objeto de medição com vistas à liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta,

CLAUSULA SEXTA - DA UBERAÇÃO E DA AUTORIZAÇÃO, DE, SAQUE DOSRECURSOS

6 ~A liberação dos recursos financeiros será feita diretamente em couta bancária yinculadaa .este
Contrato de Repasse, sob bloqueio, após sua publicação no Diário Oficial da União, cumpridas as
exigências explicitadas na Cláusula Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa e atendidas as exigências cadastrais vigentes,
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CAIXA
6.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita em
parcelas, de acordo com o cronograma fisico-financeiro aprovado, após a autorização para
início dos serviços disposta na Cláusula Quinta, depois de atestada, pela
CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte da contrapartida
financeira da etapa correspondente e posteriormente à comprovação ,financeira da etapa
anterior pelo CONTRATADO.

6.1.1 - A critério da CONTRATANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob
o regime de execução direta, a liberação dos recursos relativos à primeira parcela poderá
ser antecipada na forma do cronograma de desembolso aprovado; ficando a liberação da
segunda parcela e seguintes, exceto a última, condicionada à aprovação pela
CONTRATANTE da comprovação da aplicação dos reclusos da última parcela liberada.

6.2 - O saque da última parcela, que não poderá ser in1erior a J 0% do valor do repasse contratado,
ficará condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execução total do empreendimento objeto
deste Contrato de Repasse, bem como à comprovação, pelo CONTRATADO, da integral aplicação
do valor relativo à contrapartida exigível.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇ;i.O ORÇAM]CNTÁIUA E FINANCEIRA DOSRECURSOS

7 - As despesas com a execução deste Contrato de Repasse correrão à 'conta de reclltsos'alocados'
nos respectivos orçamentos dos contratantes para o exercício de 2009. '.

7.] - As despesas da CONTRATANTE correrão à conta de recursos alocados' no orçamento do
Gestor; Unidade Gestora 175004; Gestão 0000], na(s) Fonte(s) de ReCUI'SOS150, com emissão de
empenho(s) pela Caixa Econômica Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho: 1545206608487

R$ 200.000,00 ( Duzentos mil reais), natureza d'; despesa 444042, Nota de Empenho (NE) nO.
902654,emilida em 09/12/2009.

7.2 - A eficácia do presente Contrato de Repasse está condicionada à validade does) empenbo(s)
acima citado(s), que é determinada por instmmento iegal, findo o qual, sem a total' liberação .dos
recursos, este Contrato fica automaticamente extinto. .

7.2.1 - No caso de perda da validade dos empenheis por motivo de cancelamento de Restos a Pagar,
o quantitativo fisico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresentenmcionalidade.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execução deste Contrato de Repasse, a título de
contrapartida, correrá à conta de recursos alocados no seu orçamento.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

8 - A execução financeira deste Contraio de Repasse deverá atender às 'coridições estabelecidasnesta 'Cláusula. .
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8.1 - A programação e a execução deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a
fonte, se for o caso.

8.2 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços.

8.2.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado uma UOlca vez no decorrer da vigência deste
Contrato de Repasse pagamento a pessoa fisica que não posslla conta bancária, desde qlle permitida
a identificação do beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$800,00
(oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de serviços.

8.2.2 - Nos casos de execução de ações por regime de administração direta, entende-se por
fornecedores e prestadores de serviços o CONTRATADO.

8.3 - Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV as seguintes
infonnações:
I - a destinação do recurso;
I!- o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, qnando for o caso;
lI! - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - a meta, etapa Ollfase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e .
V - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema
das notas. fiscais ou documeutos contábeis. .

8,4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas
efetuadas em período .anterior ou posterior à vigência deste Contrato de Repasse, .permitido o
-pagamento de .despesas posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência deste
Contrato de Repasse e se expressamente alltorizado pelo Gestor do Programa.

8.5 - Os. recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados em: fitÍalidade
.diversa da estabelecida neste Jnstrumento. .

8.6 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverão ser movimentados, única e
exclusivamente, na Caixa Econõmica Federal, Agência n° 0464-2, em conta bancária de .n.o
006.00647071-0,vinculada a este Contrato de Repasse.

8.6.] - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em cademeta de poupança
se o prazo previsto para sua utilização for igualou superior a um mês, ou em fundo de aplicação
financeira. de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública
federal, qnando a sna utilização estiver prevista para prazo menor que um mês.

R.6.U - Fica a CONTRATANTE autorizada a prOlnover as aplicações dos recursos creditados na
conta bancária vinculada. a este Contrato de Repasse nas hipóteses e segundo as Illodalídades de
aplicação previstas nesta Cláusula. .

8.6.2 - As receitas financeiras aufetidas na forma deste item serão computadas a crédito deste
Contrato de Repasse, podendo ser aplicadas dentro da vigência contratual na ~onsecução. de seu
objeto e devendo constar de demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada.a

::::":::':,,:mo ~'rnp"". (:/. tfJM'



CAIXA
8.6.2.1 - Na ocorrência de rendimentos negativos na aplicação financeira que comprometam a
execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado. ao aporte adicional de
contrapattida.

8.7 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, deuúncia, rescisão ou extinção
do Contrato de Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras
realizadas, após conciliação bancária da conta vinculada a este Instrumento, deverão ser restituídos
à UNIÃO FEDERAL 110 prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, aa forma indicada pela
CAIXA na época da restituição, sob pena da imediata iustauração de Tomada de Contas Especial do
responsável.

8.7.1 - A devolução prevista no item 8.7 acima será realizada observando-se a proporcionalidade
dos recursos transferidos e da contrapartida prevista, independentemente da época em que foram
apoJiados.

,. 8.7.2 - Deverão ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de jnros legais e
atualizados monetariamente, a partir da data do recebimento, na fom1a da legislação aplicável aos
débitos para com a Fazenda Nacional, nos seguintes casos:
a) quando não fOr.executado O objeto pactuado neste Instrumento;
b) quando não for apresentada, no prazo regolamentar, a respectiva prestação de contas parcial oufinal;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste instrumento.;
d) quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras. em desacordo .com o
estabelecido no item 8.6.2;

e) quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do
termo celebrado ou da POJiaJia lntel1ninisterialMPOG/lvJF/CGU n' 127, de 29.05.2008, nuas
alterações.

8.7.3 - O CONTRATADO, nas hipóteses previstas n0s itens 8.7,8.7.1 e 8.7.2, será notificado para
que, no prazo. máximo ele30 (trinta) dias, a contar elorecebimento da notificação, restitua os valores
dos repasses acrescidos de juros legais e atualizados monetariamente.

8.7.4 - Vencido o prazo previsto no itemanteJior sem que o CONTRATADO proceda a resiituição
dos valores, fica a CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinculada,
a proceder aos débitos dos valores respectivos e repassá-los à União.

8.7.5 - Na hipótese prevista no item 8.7.4 não havendo recursos suficientes para se proceder a
completa restitrIição, deverá ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial; providenciada
pela CONTRATANTE.

8.8 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO.de.prestar.contas dos
recursos recebidos e aplicados ens(>jarãoa juntada de documentos e justificativas, a serem entregoes
à CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.
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CAIXA
CLÁUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTl,8 AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA
CONTRATUAL

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decolTência deste Contrato de
Repasse, previstos no Plano de Trabalho, quando da extinção deste Contrato, serão de propriedade
do CONTRATADO.

CLÁ USULA DÉCIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - 13 o Gestor do Programa a autoridade normatizadora, com competência para coordenar e definir
as diretrizes do Programa, cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações
constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in/oco com o
propósito do acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão
deste Contrato de Repasse, observadas as nOlTOaslegais e regulamentares pertinentes ao assunto.

10.2 - É preITogativa da União, por intermédio do Gestor e da CONTRATANTE, pro~over a
fiscalização fisico-financeira das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como,
conservar, em qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da
execução da obra/serviço, no caso de sua paralisação ou de fato relevante que ,venha a aCOITeI.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

11 - Obriga_se'o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica .do
grupo vinculado ao ativo. financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como
'contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de
Repasse e a especificação da despesa, nos telTOosdo Artigo 54, parágrafo primeiro, do Decreto n'
93:872/86.

11.1- As' faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatÓrios de despesas
serãoernitidos em nome do CONTRATADO, devidllmente identificados com o nome do Programa
e'o número do .Cóntrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio
toca! em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo e pelo
prazo de] O (dez) anos, contados da aprovação da prestação decantas pela CONTRATANTE:

11.1.1 - A CONTRATANTE poderá solicitar o encaminhamento de cópias dos comprovantes de
despesas, ou de outros documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

.12 - A Prestação de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Cláusula Quarta, deverá ser
apresentada à CONTRATANTE até 30 (trinta) dias após o télTOinoda vigência do contrato.
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12.3 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a
CONTRATANTE estabelecerá o prazo máximo d~ 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou
recolhimento dos recursos, incluidos os rendimentos da aplicação no mercado financeiro,
atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na fonna da lei.

12.4 - Ao término do prazo estabelecido, caso o CONTRATADO não apresente a prestação de
contas nem devolva os recursos nos tennos do item anterior, a CONTRATANTE registrará a
inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de
contabilidade analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele
argumento e adoção de outras medidas para reparação do dano. ao erário, sob pena de
responsabilização solidária.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
EXTRAORDINÁRlAS DO REEMBOLSO DE DESPESAS

13 - Correrão às expensas do CONTRATADO oS valores relativos às despesas extraordinárias
incorridas pela CONTRATANTE decorrentes de reanálise, por solicitação do CONTRATADO, de
enquadramento de Plano de Trabalbo e de projetos de engenharia e de trabalho social,das.despesás
resultantes de vistoria de etapas de obras não previstas originalmente, bem como de publicação de
extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do
CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e extemo da União,
sem elidir a competência dos órgãos de controle intemo e extemo do CONTRATADO, em
conformidade com o Capitulo VI do Decreto n° 93.872/86.

14.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Intemo.'aoqual
esteja subordinada a CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos
relacionados direta ou indiretamente Com o instrumento pactnado, bem como aos. locais de
execução das obras, quaudo em missão de fiscalização.QU auditoria.

CL.4.USULA DÉCIMA QUINTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES
PROMOCIONAIS

J 5 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fomecido,pela
CONTRATANTE, durante o periodo de duração da obra, devendo ser.afixada no prazo de até. 15.
(quinze) dias, contados a partir da autorização do CONTRATADO para o inicio c;lostrabalhos; sob
pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros. ..,

15.1> Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Contrato de Repasse
será obrigatoriamente destacada a participação da.CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem
como o objeto de aplicação dos recursos, observado 0 disposto no S IOdo art. 37 da Constituição
Federal, sob pena de suspensão qa liberação dos recursos financeiros.

Vigência 23.12.2009
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CLÁ USULA DÉCIMA SEXTA - DA VIGÊNCIA

MO27048020

16 - A vigência deste Contrato de Repasse iniciar-se-á na data de sua assinatma, encerrando-se no
dia 31/12/2010, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da
CONTRATANTE, quando da oCOlTênciade fato superveniente que impeça a consecução do objeto
no prazo acordado.

CLÁ USULA DÉCIMA SÉTlMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

17 - O presente Contrato poderá ser denunciado por qualquer .das partes e -rescindido a qualquer
tempo, ficando os contratantes responsáveis pelas obrigações assumidas na' sua vigência,
creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo, aplicando, no que
couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU n° 127, de 29.05.2008, e suas alterações, e
demais normas pertinentes à matéria.

17.1 - Constitui motivo para rescisão do presente Contrato o descumprimento de qualquer das
Cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a nti1.ização dos
recursos. em. desacordo com o Plano de Trabalho on a falsidade ou incorreção de informação em
qualquer documento apresentado.

17.1.1 - A rescisão do Contrato, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores
restituídos à União Federal, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -DA ALTERAÇÃO

18 - A alteração deste Contrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento 'da sua
programação de execução fisica e financeira, inclusive a alteração do prazo de vigência, será feita
por meio de Temlo Aditivo e será provocada pelo CONTRATADO, mediante apresentação das
respectivas justificativas, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias que antecedem o ténnino da sua
vigência, sendo necessária, para sua implementação, a aprovação da CONTRATANTE.

18.1 - A alteração do prazo de vigência deste Contrato de Repasse, em decorrência de atraso' na
liberação dos recursos por respol1sabilidade do Gestor do Programa, será promovida "de oficio"
pela CONTRATANTE, limitada ao período do atraso veJificado, fazendo disso imediato
comunicado ao CONTRATADO.

18:2 - A alteração contratual referente ao valor do contrato será feita por meio .deTermo Aditivo,
ficando a alteração para maior dos recursos oriul1dos da transferência, tratados na Çláusula Quarta,
item 4; sob decisão unilateral exclusiva do.Gestor.

18.3 - É vedada a alteração do objeto previsto neste Contrato, exceto para a ampliação da execução
do objeto pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da fimcionalidade do objeto
contratado, desde que devidamentejustificado e aprovado pela CONTRATfu"fTE:

Vigência 23. t 2.2009
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS
COMUNICAÇÕES

] 9 - Os documentos instrutórios 011comprobatórios rel,ativos à exec11çãodeste contrato deverão ser
apresentados em original 011em cópia 311tenticada, .

19-1 - As com1111icaçõesde fatos ou ocorrências relativas ao presente Contrato de Repasse serão
consideradas como regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama 011fax,

19.2 - As correspondências dirigidas ao CONTRATADO deverão ser entregues no seguinte
endereço: Av Flores da Cunha - 1264- CEP - 995000.

19.3 - As correspondências dirigidas à CONTRATANTE deverão ser entregues no segninte
endereço: Caixa Econômica Federal, Sl1periutendência Regional: PASSO FUNDO, Rua Gal.
Canabarro, 1103 - Centro Passo F11ndoRS.

CLAUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

20 - Para dirimir os conflitos decorrentes deste Contrato de Repasse fica eleito o foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária do Estado do RS, com renúncia expressa de q11alquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E; -por estarem assim j11stoSe paclllados, fimlam este lnstnnnento em 2 (D11as)vias de ig11alteor, na
presença de duas testem11nhas, que assinam, para q11esl1rta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e
fora dele.

Passo F11ndo,RS 30 .de Dezembro de 2009.

Testem11nhas

NomJt~"
CPF: l{tb Qb1 qgo-<o

Vigência 23.12.2009
11
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P.oponente CNPJ87613535000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO I;Q~lhaU
Fundamo.In Legal Decreto 6170/07
Órgãc 56000 • M1NISTERIO DAS CIDADES

O município de Carazinho tem pouco mais de 60 mil habitantes e situa-se no norte do RS,
no entroncamento de duas importantes rodovias federais: BR 285, que corta o estado de
Leste a Oeste e seNe de rota para o eixo são Paulo - Curitiba - Buenos Aires; BR 386,
que liga o norte do estado à Região Metropolitaná e liga o RS à rota da colonização
agrícola do País (oeste catarinense,sudoeste do Paraná eMato Grosso do Sul). A
economia local passou por vários ciclos e., nas últimas décadas,está migrando da produção
primária em lavouras de alta tecnología, ainda expressiva, para produção industrial,
inicialmente facada em máquinas agrícolas e hoje em processo de diversificação. Nos
últimos 20 anos, a população urbana cresceu de 43 para 58 mil habitantes; enquanto isso,
a frota de automóveis e motocicletas evoluiu de 10 mil para 23 mil unidades. Éóbvio que o
espaço urbano em si e o sistema viário cresceram na proporção do aumento da população
e não do número de veículos. Com isso, problemas de trânsito começaram a surgir. Ao
longo dos anos, várias medidas já foram adotadas na área central (pavimentaçâo de vias,
adoção de estacionamento paralelo, trânsito de ônibus em via paralela à avenida central,
sistema semafórico temporizado etc.) O momento atual requer inteNenÇÕ6S mais amplas,
que contemplem as extremidades da cidade e novos pontos de interesse, índusive balrros
de trabalhadores. A concepção gera! do projeto de Mobílidade Urbana prevê um total de
nove trechos, subdivídidos em 20 lotes autônomos. O presente projeto contempla a
implantação de sistema de sinalização viária nas zonas leste, sul e oeste da cidade,
compreendendo os bairros Oriental, Loef, 8raganholo, Vila Rica, Outro Preto, Conceição e
Glória. Nestes bairros, não hà indicação de preferencialidade das vias e nem sinalização de
pontos de risco, como escolas e outros equipamentos urbanos. Assim, os recursos buscam
gerar segurança para moradores, estudantes, transeuntes e motoristas que transitam
nestes espaços urbanos. Acrescente-se que a densidade de veículos cresceu muito nos
bairros nos últimos anos, até pela facilidade de aquisiçãO e, em razão disso, tomam-se
imperioso medidas de prevenção e segurança.
Implantação de sistema de sinalização viária nas zonas leste, sul e oeste da cidade,
compreendendo os bairros Oriental, loef, Braganholo, Vila Rica, Outro Preto, Conceição e
Glória.
A Prefeitura Municipal de Carazínho/RS dispõe de capacidade~::'::'~IdeTécnka. técnica e gerencial para administrar, executar, fiscalizar e
prestar conta d_"-o-=-s-'-P-'r-=-oice-=-to"'s"'. _

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome AT'CIUÍ\'o _D_.I_" U_p~l._."_d_~~__
!Declaração P,efeito.pdf !~23/1012009 :Baixar

Dados Bancários
Bancc CAIXA EGONOMIGA FEDERAL SA
Agência 0464-2

Datas ----_ .. ,---- .
Dala da Prcpcsta '23/1012009
------- --~- -~~-~.-_.~-
Data A5Smatura 30/12/2009
Ccnvênlc publl<ado oc 19/01/2010
DO.!L!.!!! _
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