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Governo Municipal

Cons truin do

C.r.zlnho Par. TOdoa

Excelentfssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa 0 Projeto de Lei n.o

013/11, desta data, 0 qual autoriza abertura de Credito Especial no oryamento de 2011,

para apreciayao sob Regime de Urgencia.

o presente projeto se faz necessario para viabilizayao do repasse do

Ministerio das Cidades - Programa: Gestao da Politica de Desenvolvimento, Emendas,

objetivando a execuyao de Pavimentayao com paralelepipedos regulares das Ruas

Gilberto Matiotti, Alberto Graeff, Felix Guerra (trecho um da Rua Valeriano dos Santos ate

a Rua Manuel Machado e trecho dois Rua Manuel Machado ate Rua Lucia de Brito e Rua

Negrinho do Pastoreio entre a Itaqui e a Rua Cayapava), no Municipio de Carazinho.
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Autoriza abertura de Credito
Especial no o,,;amento de 2011.

Art. 1° Autoriza 0 Poder Executivo a abrir um Credito Especial no Orc;amento
do corrente exercicio, no valor de R$ 394.200,00 (trezentos e noventa e quatro mil e duzentos
reais), com a seguinte classificac;c3o:

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
0805 - Vias Publicas Urbanas e Interior

080526.782.0536.1053 - Obras Pavimentac;c3oVias Publicas Urbanas
xxxx/3449051 00000000 - Obras e Instalac;c3o- Recurso Min.Cidades R$ 394.200,00

Art. 2° Servira de cobertura do Credito Especial, autorizado pelo artigo anterior,
a arrecadac;c3o proveniente de convenio SICONV n.o 039183/2010, Contrato de Repasse n.o
327.479-91/2010 com 0 Ministerio da Cidades/CAIXA - Programa: GESTAO DA POLITICA
DE DESENVOLVIMENTO - Emendas, objetivando a execuc;c3o de Pavimentac;c3o com
paralelepipedos regulares de diversas ruas, no Municipio de Carazinho.



CAIXA

CONTRATO DE REPASSE N° 0327479-91/20101 MINISTERIO DAS CIDADES 1 CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO
FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DAS CIDADES,

"REPRESENTADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E
OMUNICIPIO DE CARAZINHO, OBJETIVANDO A EXECUCAO DE
ACOES RELATIVAS AO GESTAO DA POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO.

Processo nO2617.0327479-91/2010
N° Convenio SICONV

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, tem, entre si, justo e acordado 0 Contrato
de Repasse de recursos orgamentario~, em conformidade com as disposigoes contidas no Decreto 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, Decreta nO 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alteragoes, na Portaria lnterministerial
MPOG/MF/CGU n° 127, de 29 de maio de 2008, e suas alteragoes, na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragoes, na Instruyao Normativa STN/MF nO01, de 17 de outubro de 2005, e suas alterayoes, na Lei Complementar
n° 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orgamentarias para 0 exercfcio, nas diretri:zes operacionais
estabelecidas pelo Ministerio para 0 exercicio, bem como no Contrato de Prestagao de Servigos firmado entre 0
.I.~e a Caixa Economica Federal e demais normas que regulam a especie, as quais os contratantes,
desde ja, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

1- CONTRATANTE - A Uniao Federal, por intermedio do Minfsterio das Cidades, representada pela Caixa Economica
Federal, instituigao financeira sob a forma de empresa publica, dotada de personalidade jurfdica de direito privado,
criada pelo Decreto-Lei nO759, de 12 de agosto de 1969 e constitufda pelo Decreto nO66.303, de 6 de margo de 1970,
regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreta nO6.473, de 5 de junho de 2008, com sede no Setor Bancario Sui, Quadra
04, Lote 3/4, Brasilia-OF, inscrita no CNPJ-MF sob 0 nO00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos
term os dos instrumentos supracitados, neste ato representada por RUBEN VAL TER GRAMS. RG nO8008912795, CPF
nO282.295.330-91 , residente e domiciliado em Passo Fundo, conforme procurac?o lavrada em notas do 2 ° oficio de
Notas e Protestos do Distrito Federal, no Iivro 2716 fls 119 e 120, em 15/04/2009. doravante e denominada
simplesmente CONTRA TANTE.

II - CONTRATADO - Carazinho/RS, inscrito no CNPJ-MF sob 0 nO87.613.535/0001-16, neste ate representado pelo
respectivo Prefeito(a), Sr. Aylton de Jesus Martins de Magalhaes, portador do RG nO6007763251/SSP/RS e CPF nO
104.157.000-78, residente e domiciliado em Av Flores da Cunha - 1264-carazinho/rs, doravante denominado
simplesmente CONTRATADO.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - 0 presente Contrato de Repasse tem par finalidade a transferencia de recursos financeiros da Uniao para a
execugao de pavimentacao com paralelepipedos regulares das ruas gilberto matiotti, alberta graeff. felix guerra (trecho 1
- R. Valeriano dos Santos ate a Manuel Machado e trecho2 R. Manuel Machado ate R. Lucia de Brito e Rua Negrinho
do Pastoreio entre a Itaqui e a Rua Cacapava, no Municipio de CARAZINHO.

2 - 0 detalhamento dos objetivos, metas e eta pas de execu9ao com os respectivos cronogramas, devidamente
justificados, para 0 perfodo de vigencia deste Contrato de Repasse, constam do Plano de Trabalho aprovado no
SICONVe dos respectivos Projetos Tecnicos, estes anexos ao Processo acima identificado, que passam a fazer parte
integrante deste Instrumento, independentemente de tr'anscri9ao.

2.1 - A eficacia deste Contrato de Repasse esta condicionada a apresenta980 pela CONTRA TADO da documentagao
abaixQ especificada. no prazo de 150 (cento e cinqOenta) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e a
analise favoravel pela CONTRATANTE, que devera ocorrer em ate 30 (trinta) dias da entrega da documentac;:ao pela
CONTRATADO: apresentar documenta9ao de engenharia e jurfdica para analise ..



CAIXA
2.2 - 0 CONTRATADO, desde ja e por este Contrato de Repasse, reconhece e da sua anuenCla, que 0 nao
cumprimento da(s) exigencia(s), no prazo acima estipulado, ou a nao aprovayao da proposta pela CONTRATANTE,
implicara a rescisao de pleno direito do presente contrato, independentemente de notificay80.

3.1 - DA CONTRA TANTE
a) manter 0 acompanhamento da execugao ffsico-financeira do empreendimento, bem como atestar a aquisicao 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 tecnol6gicos da CONTRATANTE;

b) transferir ao CONTRATADO os recursos financeiros, na forma do cronograma de execuyao financeira aprovado,
observando 0 disposto na C/ausula Sexta deste Contrato de Repasse e a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa;

c) analisar as eventuais sOlicitayoes de reformulayao do Plano de Trabalho feitas pelo CONTRATADO, submetendo-
as, quando for 0 caso ao Gestor do Programa;

d) publicar no Diano Oficial da Uni.ao 0 extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterag6es, dentro do prazo
estabelecido pelas normas em vigor;

e) fornecer, quando requisitadas pelos 6rgaos de controle externo e nos limites de sua competencia especifica,
informay6es relativas a este contrato de repasse independente de autorizayao judicial;

f) receber e analisar as prestag6es de contas encaminhadas pelo CONTRATADO.

3.2 - DO CONTRA TADO
a) executar os trabalhos necessarios a consecugao do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando

criterios de qualidade tecnica, os prazos e os custos previstos;
b) ter consignado no Orgamento do corrente exercfcio ou, em previa lei que autorize sua inclusao, os subprojetos ou

subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole 0 exercfcio,
consignar no Plano P/urianual os recursos para atender as despesas em exercfcios futures que, anua/mente
constarao do Oryamento, podendo 0 CONTRATADO ser argOido pelos 6rgaos de controle intemo e externo pela
eventual inobservancia ao preceito contido nesta letra;

c) manter, em Agencia da CAIXA, conta bancaria vinculada ao Contrato de Repasse;
d) apresentar a CONTRA TANTE relat6rios de execugao ffsico-financeira relativos a este Contrato de Repasse, bem

como da integra/izagao da contrapartida, em periodicidade compatlvel com 0 cronograma de execugao estabelecido;
e) prestar contas dos reCursos transferidos pelo Gestor, junto a CONTRA TANTE, inclusive de eventuais rendimentos

provenientes das aplicagoes financeiras lega/mente autorizadas;
f) pro picia r, no local de execugao das obrasfservigos, os meios e as condiy6es necessarios para que a

CONTRATANTE possa realizar inspeg6es peri6dicas, bem como os 6rgaos de controle externo;
g) compatibilizar 0 objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservayao ambiental

municipal, estadual ou federal, conforme 0 caso;
h) restituir, observado 0 disposto na Clausula Oitava, 0 saldo dos recursos financeiros nao utilizados;
i) observar 0 disposto na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterag6es, na Lei n010.520/02, no Decreto

n05.504/05 e na IN STN 01, de 15 de janeiro de 1997 para a contratagao de empresas para a execugao do objeto
deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de licitagao Pregao para os casos de contratagao de
bens e servigos comuns, obedecendo 0 disposto nos incisos I a V do art. 1° da Portaria Interministerial (Ministerio do
Planejamento, Orgamento e Gestao e Ministerio da Fazenda) nO217, de 31.07.06, a qual 0 contratado declara
conhecer seu inteiro conteudo, bem como apresentar a CONTRATANTE dec:laragao de advogado nao participante
do processo de licitagao acerca do atendimento ao disposto nas Leis citadas em especial a Lei 8.666/93 e suas
alteragoes, inclusive quanto a forma de publicagao;

j) inserir, quando da ce/ebragao de contratos com terceiros para execugao do contrato de repasse, clausula que
obrigue 0 terceiro a permitir 0 livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou entidades publicas concedentes ou
contratantes, bem como dos 6rgaos de controle interno e externo, a seus documentos e registros contabeis;

k) observar as condig6es para recebimento de recursos da Uniao e para inscrigao em restos a pagar, relativamente aos
recursos contratados a titulo de contra partida, estabelecidas na Lei Complementar n° 101, de 4.5.2000;

I) adotar 0 disposto nas Leis 10.048, de 18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreta 5.296, de 02.12.2004,
relativamente a promogao de acessibilidade das pessoas portadoras de defici€lncia fisica ou com mobilidade
reduzida;

m) divulgar, em qualquer agao promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato, 0 nome do Programa, a
origem do recurso, 0 valor do financiamento e 0 nome do CONTRA TANTE e do Gestor do Programa, como entes
participantes, obrigando-se 0 CONTRATADO a comunicar expressamente a CAIXA a data, forma e local onde
ocorrera a a980 promocional, com antecedencia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspens80 da
liberagao dos recursos financeiros;

n) notificar os partidos politicos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Municipio, da
nbera~aodos racu<sos,no prazo de dois dias urei7~os da data de re<ebimemosdos recurso.:
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CAIXA
0) (quando 0 objeto do contrato for etapa de empreendimento maior) responsabilizar-se pela conclusao do

empreendimento, a fim de assegurar sua funcionalidade, quando 0 objeto do contrato prever apenas a execugao de
parte desse empreendimento;

p) registrar as informagoes solicitadas na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nO 127, de 29.05.2008, e suas
alterag6es, no Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse - SICONV, a medida de sua
implementagao;

q) comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes deste Contrato de
Repasse, bem como promover adequadamente sua rnanutenyao;

r) (Para operayoes que prevejam 0 item Cle investimento regularizayao fundiaria) transferir a posse e propriedade do
im6vel para os beneficiarios finais;

s) (Para operayoes de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos s61idos urbanos e drenagem, inclusive
as realizadas nos programas habitacionais) apresentar a Licenya de Operayao, fornecida pelo 6rgao ambiental
competente;

t) tomar outras provid€mcias necessarias a boa execuyao do objeto deste Contrato de Repasse.

4 - A CONTRATANTE transferira ao CONTRATADO, de acordo com 0 cronograma de execuyao financeira e com 0
plano de aplicayao constantes do Plano de Trabalho, ate 0 valor de R$ 394.200,00 (TREZENTOS E NOVENTA E
QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS).

4.1 - A titulo de contra partida, 0 CONTRA TADO alocara a este Contrato de Repasse, de acordo com 0 cronograma de
execug80 financeira, 0 valor de R$ 34.278,26 (trinta e quatro mil, duzentos e satenta e oito reais e vinte e seis
centavos).

4.2 - Os recursos transferidos pela Uniao e os recursos do CONTRATADO destinados a este Contrato de Repasse,
figurarao no Oryamento do CONTRATADO, obedecendo ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de
despesa.

4.3 - 0 CONTRATADO declara estar dente de que a autorizayao de inicio de objeto e a Iiberayao dos recursos somente
ocorrera apos finalizado 0 processo eleitoral a se realizar no proximo rnes de outubro, considerada, inclusive, a eventual
ocorrencia de segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alfnea "a" da Lei 9.504/97.

4.4 - Recursos adicionais que venham ser necessarios a consecuyao do objeto deste Contrato terao seu aporte sob
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.5 - A movimentay80 financeira, inclusive da contra partida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse.

5 - 0 CONTRATADO, por meiodeste Instrumento, manifesta sua expressa concordancia em aguardar a autorizayao
escrita da CONTRATANTE para 0 inicio das obras e/ou serviyos objeto deste Contrato de Repasse.

5.2 - Eventuais obras e/ou serviyos executados antes da autorizagao da CONTRA TANTE nao serao objeto de mediyao
com vistas a liberayao de recursos ate a emissao da autorizayao acima disposta. .

6 - A Iibera9ao dos recursos financeiros sera feita diretamente em conta bancaria vinculada a este Contrato de
Repasse, sob bloqueio, ap6s sua publicayao no Diario Ofidal da Uniao, cumpridas as exigencias explicitadas na
Clausula Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigencias
cadastrais vigentes.



CAIXA
6.1 - A autorizag8o de saque dos recursos creditados na conta vinculada sera feita em parcelas, de acordo com 0
cronograma fisico-financeiro aprovado, ap6s a autorizagao para inicio dos servigos disposta na Clausula Quinta, depois
de atestada, pela CONTRATANTE, a execugao fisica e a comprovac;:ao do aporte da contra partida financeira da etapa
correspondente e posteriormente a comprovac;:ao financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO.

6.1.1 - A criterio da CONTRATANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob 0 regime de execugao direta,
a liberagao dos recursos relativos a primeira parcela podera ser antecipada na forma do cronograma de desembolso
aprovado; ficando a Iiberayao da segunda parcela e seguintes, exceto a ultima, condicionada a aprovac;:ao pela
CONTRATANTE da comprova<;:ao da aplicayao dos recursos da Oltima parcela Iiberada.

7 - As despesas com a execu<;:ao deste Contrato de Repasse correrao a conta de recursos alocados nos respectivos
orgamentos dos contratantes para 0 exercfcio de 2010.

7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrao a conta de recursos alocados no orgamento do Gestor, Unidade
Gestora 175004, Gestao 00001, na(s) Fonte(s) de Recursos 100, com emissao de empenho(s) pela Caixa Econ6mica
Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho: 15451031010730070
R$ 394.200,00 (trezentos e noventa e guatro mil e duzentos reais), (444042), Nota de Empenho nO2010NE900783,
emitida em 02/06/2010.

7.2 - A eficacia do presente Contrato de Repasse esta condicionada a validade do(s) empenho(s) acima citado(s), que
e determinada por instrumento legal, findo 0 qual, sem a total Iiberagao dos recursos, este Contrato fica
automaticamente extinto.

7.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, ° quantitativo
fisico-financeiro podera ser reduzido ate a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

7.3 - A despesa do CONTRATADO com a execugao deste Contrato de Repasse, a titulo de contrapartida, correra a
conta de recursos alocados no seu orgamento.

8.1 - A programagao e a execugao deverao ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte, se for 0
caso.

8.2 - Os pagamentos devem ser realizados mediante credito na conta bancaria de titularidade dos fomecedores e
prestadores de servigos.

8.2.1 - Excepcionalmente, podera ser realizado uma Onica vez no decorrer da vigelncia deste Contrato de Repasse
pagamento a pessoa ffsica que nao possua conta bancaria, desde que permitida a identificagao do beneficiario pela .
CONTRATANTE, e observado 0 limite de R$800,00 (oitocentos reais) por fomecedor ou prestador de servigos.

8.2.2 - Nos casos de execugao de agoes por regime de administragao direta, entende-se por fornecedores e
prestadores de serviyos 0 CONTRATADO.

8.3 -Antes da realiza<;:aode cada pagamento, 0 CONTRATADO incluira no SICONV as seguintes informayoes:
I - a destinayao do recurso;
II - 0 nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for 0 caso;
III - 0 contrato a que se refere 0 pagamento realizado;
IV - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
V - a comprovagao do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusao no Sistema das notas fiscais ou
documentos contabeis.

8.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poderaoser utilizados para despesas efetuadas em perfodo
anterior ou posterior a vigencia deste Contrato de Repas7itido 0 pagamento de despesas p~oste,\riorm7e deSde
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CAIXA
que comprovadamente realizadas na vigencia deste Contrato de Repasse e se expressamente autorizado pelo Gestor
do Programa.

8.5 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE nao poderao ser utilizados em finalidade diversa da estabelecida
neste Instrumento.

8.6 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverao ser movimentados, unica e exclusivamente, na Caixa
Economica Federal, Agencia nO0464, em conta bancaria de nO006.00647078·8,vinculada a este Contrato de Repasse.

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serao aplicados em cademeta de poupanya se 0 prazo
previsto para sua utiliza9ao for igual ou superior a um mes, ou em fundo de aplicayao financeira de curto prazo ou
operac;ao de mercado aberto lastreada em titulos da divida publica federal, quando a sua utilizagao estiver prevista para
prazo menor que um meso

8.6.1.1 - Fica a CONTRATANTE autorizada a promover as aplicac.;:oesdos recursos creditados na conta bancaria
vinculada a este Contrato de Repasse nas hip6teses e segundo as modalidades de aplicagao previstas nesta Clausula.

8.6.2 - As receitas financeiras auferidas na forma deste item serao computadas a credito deste Contrato de Repasse,
podendo ser aplicadas dentro da vig€mcia contratual na consecu9ao de seu objeto e devendo constar de demonstrativo
especifico que integrara a prestayao de contas, vedada a sua utiliza9ao como contrapartida.

8.6.2.1 - Na ocorrencia de rendimentos negativos na aplicayao financeira que comprometam a execu9ao do objeto
contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8.7 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extinyao do Contrato de
. Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplical,(oes financeiras realizadas, ap6s concilia980 bancaria

da conta vinculada a este Instrumento, deverao ser restituidos a UNIAo FEDERAL no prazo improrrogavel de 30 (trinta)
dias do evento, na forma indicada pela CAIXA na epoca da restituil,(ao, sob pena da imediata instauragao de Tomada de
Contas Especial do responsavel.

8.7.1 - A devolugao prevista no item 8.7 acima sera realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos
transferidos e da contrapartida prevista, independentemente da epoca em que foram aportados.

8.7.2 - Deverao ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados
monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislac;ao aplicavel aos debitos para com a Fazenda
Nacional, nos seguintes casos:
a) quando nao for executado oobjeto pactuado neste Instrumento;
b) quando nao for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestayao de contas parcial ou final;
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento;
d) quando houver utilizayao dos valores resultantes de aplicayoes financeiras em desacordo com 0 estabelecido no item

8.6.2;
e) quando houver impugnaC(aode despesas, se realizadas em desacordo com as disposiyoes do termo celebrado ou da

Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nO127, de 29.05.2008, e suas altera90es.

8.7.3 - 0 CONTRATADO, nas hip6teses previstas nos itens 8.7, 8.7.1 e 8.7.2, sera notificado para que, no prazo
maximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificayao, restitua os valores dos repasses acrescidos de juros
legais e atualizados monetariamente.

8.7.4 - Vencido 0 prazo previsto no item anterior sem que 0 CONTRATADO proceda a restituiGao dos valores, fica a
CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinculada, a proceder aos debitos dos valores
respectivos e repassa-Ios a Uniao.

8.7.5 - Na hip6tese prevista no item 8.7.4, nao havendo recursos suficientes para se proceder a completa restituigao,
devera ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8.8 - Os casos fortuitos ou de forQa maior que impe9am 0 CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos e
aplicados ensejarao a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues a CONTRATANTE, para analise e
manifestaC(aodo Gestor do Programa.

CLAUSULA NONA· DOS BENS REMANESCENTES AO TERMINO DA VIGENCIA CONTRATUAL

9 - as bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorr€mcia deste Contrato de Repasse,
previstos no Plano de Trabalho, quando da extinQao deste Contrato,serao de propriedade do CONTRATADO.
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CAIXA

10 - E 0 Gestor do Programa a autoridade normatizadora, com competencia para coordenar e defrnir as diretrizes do
Programa, cabendo a CONTRATANTE 0 acompanhamento e avaliagao das a90es constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar conveniente, 0 Gestor do Programa podera promover visitas in loco eom 0 proposito do
acompanhamento e avalial,fao dos resultados das atividades desenvolvidas em razao deste Contrato de Repasse,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

10.2 - E prerrogativa da Uniao, por intermedio do Gestor e da CONTRATANTE, promover a fiscaliza<;§o fisico-financeira
das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hip6tese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execu<;§o da obralservigo, no caso de sua paralisagao ou de fate relevante
que venha a ocorrer.

11 • Obriga-se 0 CONTRA TADO a registrar, em sua contabilidade analitiea, em conta especffica do grupo vinculado ao
ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como eontrapartida conta adequada no passivo
financeiro, com subcontas identificando 0 Contrato de Repasse e a especificagao da despesa, nos termos do Artigo 54,
paragrafo primeiro, do Decreto nO93.872/86.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobat6rios de despesas semo emitidos em
nome do CONTRATADO, devidamente identificados com 0 nome do Programa e 0 numero do Contrato de Repasse, e
mantidos em arquivo, em ordem cronol6gica, no proprio local em Queforem contabilizados, a disposigao dos 6rgaos de
controle interno e externo e pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovagao da prestagao de contas pela
CONTRATANTE.

11.1.1 - A CONTRA TANTE podera solicitar 0 encaminhamento de copias dos comprovantes de despesas, ou de outros
documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

12 - A Prestagao de Contas referente ao total dos recursos de Que trata a Cisusuia Quarta, devers ser apresentada a
CONTRATANTE ate 60 (sessenta) dias ap6s 0 terminG da vigencia do contrato.

12.1 - (Para operagoes que prevejam 0 item de investimento regulariza<;§o fundiaria) 0 CONTRA TADO devera
comprovar a transferencia da posse e propriedade do imovel para os beneficiarios tinais, sendo condicionante para
aprovac;:aoda Prestac;:aode Contas Final.

12.2 - (Para operal,foes de abastecimento de agua, esgotamento sanitario, residuos solidos urbanos e drenagem,
inclusive as realizadas nos programas habitacionais) 0 CONTRATADO deve apresentar a Licenga de Operal,fao,
fornecida pelo orgao ambiental competente, como condi<;§o para aproval,fao da Prestayao de Contas Final.

12.3 - Quando a prestagao de contas nao for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a CONTRATANTE
estabelecera 0 prazo maximo de 30 (trinta) dias para sua apresentac;ao, ou recolhimento dos recursos, incluidos os
rendimentos da aplicagao no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma
da lei.

12.4 - Ao termino do prazo estabelecido, caso 0 CONTRATADO nao apresente a presta<;§o de contas nem devolva os
recursos nos termos do item anterior, a CONTRAT ANTE registrara a inadimplencia no SICONV por omissao do dever
de prestar contas e comunicara 0 fate ao 6rgao de contabilidade analftica, para fins de instauragao de Tomada de
Contas Especial sob aquele argumento e adogao de outras medidas para repara<;§o do dano ao erario, sob pena de
responsabilizagao solidckia.

13 - Correrao as expensas do CONTRATADO os valores relativos as despesas extraordinarias ineorridas pela
CONTRATANTE decorrentes de reanalise, por solicitay80 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 nao previstas
originalmente, bem como de publicac;ao de extrato no Diario Oticial da Uniao decorrente de altera<;ao contratual de
responsabilidade do CONTRATADO.



CAIXA

14 - Os servigos de auditoria semo realizados pelos 6rgaos de controle interno e externo da Uniao, sem elidir a
competencia dos 6rgaos de controle interno e externo do CONTRA TADO, em conformidade com 0 Capitulo VI do
Decreto nO93.872/86.

14.1 - E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Intemo ao qual esteja subordinada a
CONTRATANTE e do Tribunal de Contasda Uniao a todos os atos e fatos relaeionados direta ou indiretamente com 0
instrumento pactuado, bem como aos locais de execugao das obras, quando em missao de fiscalizagao ou auditoria.

15 - E obrigat6ria a identificayao do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE,
durante 0 perlodo de durayao da obra, devendo ser afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da
autorizagao do CONTRA TADO para 0 infcio dos trabalhos, sob pena de suspensao da liberagao dos recursos
financeiros.

15.1 - Em qualquer ag80 promocional relacionada com 0 objeto do presente Contrato de Repasse sera obrigatoriamente
destacada a participa980 da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como 0 objeto de aplicagao dos recursos,
observado 0 disposto no § 1° do art. 37 da Constituigao Federal, sob pena de suspens80 da liberagao dos recursos
financeiros.

16 - A vigemcia deste Contrato de Repasse iniciar-se-a na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 30/07/11,
possibilitada a sua prorrogagao mediante Termo Aditivo e aprovag80 da CONTRATANTE, quando da ocorrencia de fate
superveniente que impega a consecug80 do objeto no prazo acordado.

17 - 0 presente Contrato podera ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os
contratantes responsaveis pelas obriga~oes assumidas na sua vigencia, creditando-se-Ihes, igualmente, os beneffcios
adquiridos no mesmo perfodo, aplicando, no que couber, a Porta ria Interministerial MPOG/MF/CGU nO 127, de
29.05.2008, e suas altera~6es, e demais normas pertinentes a materia.

17.1 - Constitui motivo para rescisao do presente Contrato 0 descumprimento de qualquer das Clausulas pactuadas,
particularmente quando constatada pela CONTRATANTE a utilizagao dos recursos em desacordo com 0 Plano de
Trabalho ou a falsidade ou incorre9ao de informag8o em qualquer documento apresentado.

17.1.1 - A rescisao do Contrato, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores restituidos a Uniao Federal,
ensejara a instauragao de Tomada de Contas Especial.

18 - A atterag80 deste Contrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua programagao de execug80
ffsica e financeira, inclusive a altera980 do prazo de vigencia, sera feita por meio de Termo Aditivo e sera provocada
pelo CONTRATADO, mediante apresenta9ao das respectivas justificativas, no prazo minima de 30 (tnnta) dias que
antecedem 0 termino da sua vigencia, sendo necessaria, para sua implementagao, a aprova9ao da CONTRATANTE.

18.1 - A alteragao do prazo de vigen cia deste Contrato de Repasse, em decorrencia de atraso na liberagao dos recursos
por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida "de ofieio" pela CONTRA TANTE, limitada ao perlodo do
atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A altera<:ao contratual referente ao valor do contrato sera feita por meio de Termo Aditivo, ficando a altera~ao
para maior dos recursos oriundos da transferencia, tratados na Clausula Quarta, item 4, sob decisao unilateral exclusiva
do Gestor.

18.3 - E vedada a alteragao do objeto previsto neste Contrato, exceto para a amplia~80 da execu9ao do objeto pactuado
ou para redugao ou exclusao de meta, sem prejufzo da funcionalidade do objeto contratado, desde que devidamente
justificado e aprovado pela CONTRATANTE.
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19 - Os documentos instrut6rios ou comprobat6rios relativos a execugao deste contrato deverao ser apresentados em
original ou em c6pia autenticada.

19.1 - As comunicaQoes de fatos ou ocorr€mcias relativas ao presente Contrato de Repasse serao consideradas como
regularmente feitas se entregues por carta protocolada, telegrama ou fax.
19.2 - As correspondencias dirigidas ao CONTRATADO deverao ser entregues no seguinte endereQo: AV FLORES DA
CUNHA - 1264-CARAZINHO/RS.

19.3 - As correspondencias dirigidas a CONTRA TANTE deverao ser entregues no seguinte endere~o: Caixa Economica
Federal, Superintendencia Regional: Norte Gaucho, Rua Gal Canabarro, 1103

20· Para dirimir os conflitos decorrentes deste Contrato de Repassefica eleito 0 foro da Justiga Federal, Sec;ao
Judiciaria do Estado do Rio Grande do Sui, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam este Instrumento em ~ (duas) vias de igual teor, na presenc;a de duas
testemunhas, que assinam"ara que surta seus efeitos juridicos e legais, em juizo e fora dele.

Passo Fundo,
Local/Data

Nome:
CPF:

Nome: Elcio Jorge Bortolotf
CPF: 384.715.400-10


