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Governo Municipal

Cons truin do

Carazinho Para Todos

Excelentissima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa 0 Projeto de Lei n.o
022/11, 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 dos repasses do

Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPAlCAIXA, objetivando a

execuyao de ayoes de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuario, para aquisiyao de

um trator, umautom6vel utilitario, uma carreta agricola, uma rOyadeira costal, dois tratores

agricola, e um autom6vel utilitario flex, no Municipio de Carazinho - RS.
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Autoriza abertura de Credito Especial
no Or9amento de 2011.

Art.1° Fica 0 Poder Executivo autorizado a abrir um Credito Especial no
Or<;amentodo corrente exercicio, no valor de R$ 243.750,00 (duzentos e quarenta e tres mil e
setecentos e cinquenta reais), com a seguinte c1assifica<;E1o:

11 -:SECR.MUN.DESEN.AGRIC.IN.COM.HAB E MEIO AMBIENTE
1102 - Setor de Agropecuaria

110220.602.0408.1124 - Aquisi<;E1ode Maquinario Agricola
xxxx/344905200000000 - Equip. Material Permanente - Rec. MAPA R$ 243.750,00

Art. 2° Servira de cobertura do Credito Especial, autorizado pelo artigo
anterior, a arrecada<;E1oproveniente de convenio SICONV n.o 046116/2010, Contrato de
Repasse n.o 331.318-22/2010 e SICONV n.o 045085/2010, Contrato de Repasse n.o 334.114-
22/2010, com 0 Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - MAPA/CAIXA,
objetivando a execu<;E1ode a<;oes de apoio ao desenvolvimento do setor agropecuario, para
aquisi<;E10de um trator utilitario, uma carreta agricola, uma ro<;adeira costal, dois tratores
agricola, e um autom6vel utilitario flex, no Municipio de Carazinho - RS.
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CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO
FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
AGRICUL TURA, PEcuARIA E ABASTECIMENTO - MAPA,
REPRESENT ADA PELA CAIXA ECONCMICA FEDERAL, E
CARAZINHO, OBJETIVANDO A EXECUC;AO DE AC;OES DE
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECuARIO.

Processo nO2617.0331318-22/2010
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 on;:amentarios, em conformidade com as disposigoes contidas no Decreto 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, Decreto nO 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alteragoes, na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU nO 127, de 29 de maio de 2008, e suas alteragoes. na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragoes, na Instrugao Normativa STN/MF nO01, de 17 de outubro de 2005, e suas alteragoes, na Lei Complementar
nO J01....Qe 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orgamentarias para 0 exercfcio, nas diretrizes operacionais
estabelecidas pelo Ministerio para 0 exercicio, bem como no Contrato de Prestag80 de Servigos firmado entre 0
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento e a Caixa Economica Federal e demais normas que regulam a
esp~cie, as quais os contratantes, desde ja, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

I - CONTRATANTE - A UNIAo FEDERAL, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento -
MAPA, representado pela Caixa Economica Federal, instituigao financeira sob a forma de empresa publica, dotada de
personalidade juridica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nO759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo
Decreto nO66.303, de 06 de mar<;:ode 1970, regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nO6.473, de 5 de junho de
2008, com sede no Setor Bancario Sui, Quadra 04, Lote 3/4, Brasflia-DF, inscrita no CNPJ-MF sob 0 nO
00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrumentos supracitados, neste ate
representada por RUBEN VAL TER GRAMS, RG nO8008912795, CPF nO282.295.330-91, residente e domiciliado em
Passo Fundo, conforme procuracao 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 CONTRATANTE.

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 por finalidade a transferemcia de recursos financeiros da Uniao para a
execugao de aguisicao de um trator, um automovel utilitario. uma carreta agricola e uma rocadeira costal., no Municipio
de CARAZINHO.

CLAUSULA SEGUNDA . DO PLANO DE TRABALHO

2 - 0 detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execugao com os respectivos cronogramas, devidamente
justificados, para 0 perfodo de vigemcia deste Contrato de Repasse, constam do Plano de Trabalho aprovado no
SICONV e dos respectivos Projetos Tecnicos, estes anexos ao Processo acima identificado, que passam a fazer parte
integrante deste Instrumento, independentemente de transcrigao.

2.1 - A eficacia deste Contrato de Repasse esta condicionada a apresentagao pelo CONTRATADO da documentagao
abaixo especificada, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e a
analise favoravel pela CONTRATANTE, que devera ocorrer em ate 30 (trinta) dias da entrega da documentagao pelo
CONTRATADO: docs de engenharia e jurfdico.

2.2 - 0 CONTRATADO, desde ja e por este Contrato de Repasse, reconhece e da sua anuencia, que 0 nao
cumprimento da(s) exigemcia(s), no prazo acima estipulado, ou a nao aprovagao da proposta pela CONTRATANTE,
implicara a rescisao de pleno direito do presente Contrato, independentemente de notifica<;:ao.
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3.1 - DA CONTRATANTE
a) manter 0 acompanhamento da execugao ffsico-financeira do empreendimento, bem como atestar a aquisigao 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 Clausula Sexta deste Contrato de Repasse, e a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa;

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

d) receber e analisar as prestag6es de contas encaminhadas pelo CONTRATADO;
e) fornecer, quando requisitadas pelos 6rgaos de controle externo e nos limites de sua compettfmcia especifica,

informac;:6es relativas a este contrato de repasse independente de autorizac;:ao judicial;
f) publicar no Diario Oficial da Uniao 0 extrato deste Contrato de Repasse e de suas alterac;:oes, dentro do prazo

estabelecido pelas normas em vigor.

3.2 - DO CONTRATADO
a) executar os trabalhos necessarios a consecuc;:ao do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observando

criterios de qualidade tecnica, os prazos e os custos previstos;
b) ter consignado no Orc;:amento do corrente exercicio 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 exercicio,
consignar no Plano Plurianual os recursos para atender as despesas em exercicios futuros que, anualmente
constarao do Orc;:amento, podendo 0 CONTRATADO ser argOido pelos Orgaos de controle interne 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 periodicamente a CONTRAT ANTE relat6rios de execuc;:ao fisico-financeira relativos a este Contrato de

Repasse, bem como da integralizac;:ao da contrapartida;
e) prestar contas dos recursos transferidos pelo Gestor junto a CONTRATANTE, inclusive de eventuais rendimentos

provenientes das aplicac;:oes financeiras legalmente autorizadas;
f) propiciar, no local de execuyao das obras/servic;:os, os meios e as condigoes necessarios para que a

CONTRAT ANTE possa realizar inspec;:oes peri6dicas, bem como os 6rgaos de controle externo;
g) compatibilizar 0 objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservagao ambiental

municipal, estadual ou federal, conforme 0 caso;
h) restituir, observado 0 disposto na Clausula Oitava, 0 saldo dos recursos financeiros nao utilizados;
i) atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inid6neas e Suspensas - CEIS, a regularidade das empresas

e/pu profissionais participantes do processo de Iicitac;:ao,em especial ao impedimento daquelas em contratar com 0
Poder Publico, em atendimento ao disposto na Porta ria CGU nO516, de 15.03.2010.

j) observar 0 disposto na Lei n° 8.666, de 21.06.1993 e suas alteragoes, na Lei n010.520, de 17.07.2002, no Decreto
n05.504, de 05.08.2005, e na IN STN 01, de 15.01.1997 para a contratagao de empresas para a execuc;:ao do objeto
deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de Iicitac;:ao Pregao para os casos de contratagao de
bens e servic;:os 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) nO 217, de 31.07.06, a qual 0 contratado declara
conhecer seu inteiro conteudo, bem como apresentar a CONTRATANTE declaragao de advogado nao participante
do processo de licitayao acerca do atendimento ao disposto nas Leis citadas em especial a Lei 8.666, de 21.06.1993
e suas alterag6es, inclusive quanta a forma de publicagao;

k) inserir, quando da celebragao de contratos com terceiros para execuc;:ao do contrato de repasse, c1ausula 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;
I) observar as condic;:6es para recebimento de recursos da Uniao e para inscric;:ao em restos a pagar,
relativamente aos recursos contratados a titulo de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementar nO 101, de
4.5.2000;
m) adotar 0 disposto nas Leis 10.048, de 08.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5,296, de
02.12.2004, relativamente a promogao de acessibilidade das pessoas portadoras de defici€lncia fisica ou com
mobilidade reduzida;

n) divulgar, em qualquer ac;:ao promocional reJacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato, 0 nome do Programa, a
origem do recurso, 0 valor do financiamento e 0 nome do CONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes
participantes, obrigando-se 0 CONTRATAOO a comunicar expressamente a CAIXA a data, forma e local onde
ocorrera a ayao promocional, com antecedencia minima de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de suspensao da
liberayao dos recursos financeiros;

0) notificar os partidos politicos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Municipio, da
liberac;:aodos recursos, no prazo de dois dias uteis, contados da)jg"ta de recebimentos dos recursos;

p) comprometer-se a efetuar a devida instalagao dos eqUiPam.~s de forma a posslb;l •• , soa funciona" ..dade:

27.045.018 micro .0:Y ~J,
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qlt ..,.... as ricrma;Oes solicitadas na Porta ria Interministerial MPOG/MF/CGU nO 127, de 29.05.2008, e suas

• dQOes no Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse - SICONV, it medida de sua
•..•••see;ao:

.•.• tDiiiptXl1eter-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens resultantes deste Contrato de
Repasse. bem como promover adequadamente sua manutenyao;

S) 1r:Jmar outras providencias necessarias a boa execul;:ao do objeto deste Contrato de Repasse.

4 - A CONTRATANTE transferira ao CONTRATADO, de acordo com 0 cronograma de execugao financeira e com 0
plano de aplicagao constantes do Plano de Trabalho, ate 0 valor de R$ 97.500,QQ (noventa e sete mil e guinhentos
reais),

4.1 - A titulo de contrapartida, 0 CONTRATADO alocara a este Contrato de Repasse, de acordo com 0 cronograma de
execugao financeira, 0 valor de R$ 11.580,00 (onze mil. guinhentos e oitenta reais).

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

4,3 - Recursos adicionais que venham ser necessarios a consecugao do objeto deste Contrato terao seu aporte sob
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

4.4 - A movimentayao financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse.

5 - 0 CONTRA TADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordfmcia em aguardar a autorizagao
escrita da CONTRATANTE para 0 inicio das obras e/ou servil;:OSobjeto deste Contrato de Repasse,

5.2· Eventuais obras e/ou servigos executados antes da autorizagao da CONTRATANTE nao serao objeto de medil;:ao
com vistas a liberagao de recursos ate a emissao da autorizal;:ao acima disposta.

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

6.1 - A autorizal;:ao de saque dos recursos creditados na conta vinculada sera feita em parce/as, de acordo com °
cronograma ffsico-financeiro aprovado, ap6s a autorizal;:ao para inicio dos servil;:Os disposta na Clausula Quinta, depois
de atestada, pela CONTRATANTE, a execug80 fisica e a comprovagao do aporte da contra partida financeira da etapa
correspondente e posteriormente a comprova~o financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO,

6.1.1 • A criterio da CONTRATANTE, em sa tratando de recursos de outros custeios e sob 0 regime de execugao dire.@..
a liberay§o dos recursos relativos a primeira parcels podera ser antecipada na forma do cronograma de desemQQlso
aprovado, ficando a Iiberacao da segunda parcela e seguintes, exceto a ultima, condicionada a aprovacaQ...Q§la
CONTRA TANTE da ~.9..illPJ..QY?~Odq.9P..!lQ.9.£@.Q..QosLE;!~..Y.@_Q.$A.C!..QW.m..apar£:J~l9libemg9~

6.2 - 0 saque da ultima parcela ficara condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execul;:ao total do
empreendimento objeto deste Contrato de Repasse, bem como a comprovagao, pelo CONTRATADO, da integral
aplica9ao do valor relativo a contra partida eXigivel.

7 - As despesas com a execugao deste Contrato de Repasse correrao a conta de recursos alocados nos respectivos
or~mentos dos contratantes para 0 exercfcio de 201Q.



7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrao a conta de recursos alocados no orc;amento do Gestor, Unidade
Gestora 135098, Gestao 00001, na(s) Fonte(s) de Recursos 100, com emissao de empenho(s) pela Caixa Economica
Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho: 2060560037H170043
R$ 97,500,00 (noventa e sete mil e guinhentos reais). (444042), Nota de Empenho nO2010NE900882. emitida em
22/06/10. .

'.

7.2 - A eficacia do presente Contrato de Repasse esta condieionada a validade do(s) empenho(s) acima citado(s) , que
e determinada por instrumento legal, frndo 0 qual, sem a total liberac;ao 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, 0 quantitativo
fisico-frnanceiro 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 on;:amento.

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 fornecedores e
prestadores de servigos.

8.2.1 - Excepcionalmente, podera ser realizado uma (mica vez no decorrer da vigencia deste Contrato de Repasse
pagamento a pessoa fisica que nao possua conta bancaria, desde que permitida a identifica<;:ao do beneficiario pela
CONTRATANTE, e observado 0 limite de R$800,00 (oitocentos reais) por fornecedor ou prestador de servic;os.

8.2.2 - Nos casos de execuc;ao de ac;oes por regime de administrac;ao direta, entende-se por fornecedores e
prestadores de servigos 0 CONTRATADO.

8.3 - Antes da realizayao de cada pagamento, 0 CONTRATADO incluira no SICONV as seguintes informayoes:
I - a destinagao 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 poderao ser utiHzados para despesas efetuadas em periodo
anterior ou posterior a vigencia deste Contrato de Repasse, permitido 0 pagamento de despesas posteriormente desde
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, (mica e exclusivamente, na Caixa
Economica Federal, Agencia nO0464, em conta bancaria de nO006.00647083-4,vinculada a este Contrato de Repasse.

8.6.1 • Os recursos transferidos, enquanto nao utilizados, serao aplicados em caderneta de poupanc;a se 0 prazo
previsto para sua utilizac;ao for igual ou superior a um mes, ou em fundo de aplicagao frnanceira de curto prazo ou
operagao 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 aplicag6es dos recursos creditados na conta bancaria
vinculada a este Contrato de Repasse nas hip6teses e segundo as modalidades de aplica<;:ao previstas nesta Clausula.
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8.6.2 - As receit~s financeiras auf~ri9as. na forma deste item ser~o computadas a credito deste Contrato de Repasse,
podendo ser aphcadas dentro da vigen cia contratual na consecugao de seu objeto e devendo constar de demonstrativo
especifico que integrara a prestagao de contas, vedada a sua utiliza9ao como contra partida.

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

8.7 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extingao do Contrato de
Repasse, inclusive os provenientes das receita's obtidas em aplicayoes financeiras realizadas, ap6s conciliag80
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 restituigao, 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 contra partida prevista, independentemente da epoca em que foram aportados.

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

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

P9rtaria Interministerial MPOG/MF/CGU nO127, de 29.05.2008, e suas alteracoes.

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 notificagao, 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
CONTRA TANTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinaulada, 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 forga maior que impegam 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
manifestayao do Gestor do Programa.

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorrencia deste Contrato de Repasse,
previstos no Plano de Trabalho, quando da extingao deste Contrato, serao de propriedade do CONTRATADO, quando
necessarios a continuidade do Programa Governamental.

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

10.1 - Sempre que julgar conveniente, 0 Gestor do Programa podera promover visitas in loco com 0 prop6sito do
acompanhamento e avaliagao 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 CONTRA TANTE, prom over a fiscalizagao 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 execugao da obra/serviyo, no caso de sua paralisayao ou de fato relevante
que venha a ocorrer.

CL.AUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILlZACAO..'

~
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11 - Obriga-se 0 CONTRATADO a registrar, em sua eontabilidade analitiea, em eonta especlfica do grupo vinculado ao
ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo
finaneeiro, com subcontas identificando 0 Contrato de Repasse e a especificagao da despesa, nos termos do Artigo 54,
paragrafo primeiro, do Decreto nO93.872, de 23.12.1986.

11.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatorios de despesas serao emitidos em
nome do CONTRATADO, devidamente identificados com 0 nome do Programa e 0 nurnero do Contrato de Repasse, e
mantidos em arquivo, em ordem cronologica, no proprio local em que forem contabilizados, a disposiyao dos orgaos de
controle interno e externo e pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da aprovayao da prestagao de contas pela
CONTR.ATANTE.

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

12 - A Prestayao de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Clausula Quarta, devera ser apresentada a
CONTRATANTE ate 30 (trinta) dias apos 0 termino da vigencia do contrato.

12.1 - Quando a prestayao de contas neo for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a CONTRATANTE
estabelecera 0 prazo maximo de 30 (trinta) dias para sua apresentagao,ou recolhimento dos recursos, inclufdos os
rendimentos da aplicagao no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma
da lei.

12.2 - Ao termino do prazo estabelecido, caso 0 CONTRATADO nao apresente a prestayao de contas nem devolva os
recursos nos termos do item anterior, a CONTRATANTE registrara a inadimplencia no SICONV por amissae do dever
de prestar contas e comunicara 0 fato ao orgao de contabilidade analitiea, para fins de instaurayao de Tomada de
Contes Especial sob aquele argumento e adoyao de outras medidas para reparayao do dano ao era rio, sob pena de
responsabilizayao solidaria.

13 - Correrao as expensas do CONTRAT ADO os val ores relativos as despesas extraordinarias incorridas pela
CONTRATANTE decorrentes de reanalise, por solicitayao 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
originalrnente, bem como de publicayao de extrato no Diario Oficial da Uniao decorrente de alterayao contratual de
responsabilidade do CONTRATADO.

CLAUSULA DECIMA QUART A • DA AUDITORIA

14 - Os servi90s de auditoria serao realizados pelos orgaos de contrale interno e externo da Uniao, sem elidir a
competencia dos org80s de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com 0 capitulo VI do
Decreto nO93.872, de 23.12.1986.

14.1 - E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual esteja subordinada a
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Uniao a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com 0
instrumento pactuado, bem como aos locais de execu9ao das obras, quando em missao de fiscaliza9ao ou auditoria.

15 - E obrigatoria a identificagao do empreendimento com placa segundo mo,delo fornecido pela CONTRATANTE,
durante 0 periodo de durayao da obra, devendo ser afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da
autorizayao do CONTRATADO para 0 inicio dos trabalhos, sob pena de s'dspensao da Iiberayao dos recursos
financeiros.

15.1 - Em qualquer a9ao promocional relacionada com 0 objeto do presente Contrato de Repasse sera obrigatoriamente
destacada a participayao da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como 0 objeto de aplicayao dos recursos,
observado 0 disposto no § 1° do art. 37 da Constituic;:ao Federal, sob pena de suspensao da Iiberayao dos recursos
financeiros.



CAIXA
16 - A vig€mcia deste Contrato de Repasse iniciar-se-a na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 31 de
dezembro de 2011, possibilitada a sua prorroga~o mediante Termo Aditivo e aprovayao da CONTRATANTE, quando
da oCorrencia de fato superveniente que impeya a consecugao do objeto no prazo acordado.

17 - 0 presente Contrato pod era ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, ficando os
contratantes responsaveis pelas obrigag6es assumjdas na sua vigencia, creditando-se-Ihes, igualmente, os beneffcios
adquiridos no mesmo perfodo, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nO 127, de
29.05.2008, e suas alterag6es e dernais norm as pertinentes a materia.

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

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

18 - A alteragao deste Contrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua programagao de execugao
fisica e financeira, inclusive a alteragao do prazo de vigencia, sera feita por meio de Termo Aditivo e sera provocada
pelo CONTRATADO, mediante apresenta~o das respectivas justificativas, no prazo minimo de 30 (trinta) dias que
antecedem 0 termino da sua vigencia, sendo necessaria, para sua implementagao, a aprovagao da CONTRATANTE.

18.1 .•A altera~o do prazo de vigencia deste Contrato de Repasse, em decorrencia de atraso na Iibera~o dos recursos
por responsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida "de oficio" pela CONTRAT ANTE, Iimitada ao periodo do
atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 - A altera~o contratual referente ao valor do Contrato sera feita por meio de Termo Aditivo, ficando a altera~o
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~o da execugao do objeto
pactuado ou para redugao ou exclusao de meta, sem prejuizo da funcionalidade do objeto contratado, desde que
devidamente justificado e aprovado pela CONTRAT ANTE.

Cu\USULA DECIMA NONA • DOS REGISTROS DE OCORRENCIAS E DAS COMUNICAC;6ES

19 - Os documentos instrut6rios ou comprobat6rios relativos a execu~o deste Contrato deverao ser apresentados em
original ou em copia autenticada.

19.1 - As comunicag6es de fatos ou ocorrencias 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 enderego: AV FLORES DA
CUNHA -1264-CARAZINHO/RS.

19.3 - As correspondencias dirigidas a CONTRATANTE deverao ser entregues no seguinte enderego: Caixa Econ6mica
Federal, Superintendencia Regional: Norte Gaucho, Rua Gal Canabarro, 1103. Passo Fundo/RS.



~CA'XA

20 - Para dirimir os conflitos decorrentes deste Contrato de Repasse fica eleito 0 foro da Justiga Federal, Segao
Judiciaria do Estado do RS, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e pactuados, firmam este lnstrumento em ~ (duas) vias de igual teor, na presenga de duas
testemunhas, que assinam, para que surta eus efeitos juridicos e legals, em jUizo e fora dele.

/

Passo Fundo 16 de deze
LocallData

Testemunhas /\

Nome:_ £., J>' ,Ih-~"'''''
CPF: _ ~{6.2G'f. r;{O CD

Nome:
CPF:



CONTRATO DE REPASSE N° 0334114-22/2010 1MAPA 1CAIXA

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAo
FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTERIO DA
AGRICULTURA, PEcuARIA E ABASTECIMENTO - MAPA,
REPRESENTADA PELA· CAIXA ECONOMICA FEDERAL, E
CARAZINHO, OBJETIVANDO A EXECUC;:AODE AC;:OESDE
APOIO AO DESENVOLVIMENTODO SETORAGROPECuARIO.

Processo n° 2617.0334114-22/2010
N° Convenio SICONV

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, tem, entre si, justa e acordado 0 Contrato
de Repasse de recursos on;:amentarios, em conformidade com as disposigoes contidas no Decreto 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, Decreto n° 6.170, de 25 de jUlho de 2007, e su~s alteragoes; na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU nO127, de 29 de maio de 2008, e suas alteragoes, na Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993 e suas
alteragoes, na Instrug80 Normative STN/MF n° 01, de 17 de outubro de 2005, e suas alteragoes, na Lei Complementar
nO 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Diretrizes Orgamentarias para 0 exercicio, nas diretrizes operacionais
estabelecldas pelo Ministerio para 0 exercfcio, bem como no Contrato de Prestagao de Servigos firmado entre 0
Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento 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:

I - CONTRATANTE - A UNIAo FEDERAL, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento -
MAPA, representado pela Caixa Economica Federal, instituig80 financeira sob a forma de empresa pUblica, dotada de
personalidade jurfdicade direito privado, criada pelo Decreta-Lei nO759, de 12 de agostode 1969 e constitufda palo
Decreto n° 66.303, de 06 de margo de 1970, regida pelo Estatutoaprovado pelo Decreto nO6.473, de 5 de junho de
2008, com sede no Setor Bancano Sui, Quadra 04,. Late 3/4, Brasilia-OF, inscrita no CNPJ-MF sob a nO
00.360.305/0001-04, na qualidade de Agente Operador, nos termos dos instrurnentos supracitados, neste ate
representada por RUBEN VALTER GRAMS, RG nO8008912795, CPF nO282.295.330-91, residente e dorniciliado em
Passo Fundo, conforme procura98o lavrada em notas do 2 ° oficio de Notas e Protestos do Distrito FedE!ral, no livro
2716 fls 119 e 120, em 15/04/2009., doravante e denominada simplesmente CONTRATANTE

1/ - 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 dorniciliado em Av Flores da Cunha - 1264-carazinho/rs, doravante denominado
simplesmente CONTRA TADO.

1 - 0 presente Contrato de Repasse tem por finalidade a transferencia de recursos financeiros da Uniao para a
execugao de aquisicao de dois tratores agricolas, e um automovel utilitario 1.0 flex, com 5 marchas a frent,s e uma re..!
direcao mecanica, no Municipio de CARAZINHO.

2 - 0 detalhamento dos objetivos, metas e etapas de execUf;ao com os respectivos cronogramas, devidamente
justificados, para 0 perfodo de vigelncia deste Contrato de Repasse, constam do Plano de Trabalho aprovado no
SICONV e dos respectivos Projetos Tecnicos, estes anexos ao Processo acima identificado, que passam a fazer parte
integrante deste Instrumento, independentemente de transcr!g8o.

2.1 - A eficacia deste Contrato de Repasse esta condicionada a apresentagao pelo CONTRATADO da documentagao
abaixo especificada, no prazo de 150 (cento e cinqGenta) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e a
analise favoravel pela CONTRATANTE, que devera ocorrer em ate 30 (trinta) dias da entrega da documentag80 pelo
CONTRA TADO: docs de engenharia e juridicos

2.2 - 0 CONTRATADO, desde ja e por este Contrato de Repasse, reconhece e da sua anuencia, que 0 nao
cumprimento da(s) exigencia(s), no prazo acima estipulado, ou a n80 aprovagao da proposta pela CONTRATANTE,
implicara a rescis80 de pleno direito do presente Contralo, independentemente de notificagao.



CAIXA

3.1 - DA CONTRATANTE
a) manter 0 acompanhamento da execugao fisico-financeira do empreendimento, bam como atestar a aquisigao 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 cis recursos financeiros, na forma do cronograma de execuyao financeira aprovado,
observando 0 disposto na Clausula Sexta deste Contrato de Repasse, e a disponibilidade financeira do Gestor do
Programa;

c) analisar as eventuais solicitagoes de reformulagao do Plano de Trabalho feitas palo CONTRATADO, submetendo-
as, quando for 0 caso ao Gestor do Programa;

d) receber e analisar as prestagoes de contas encaminhadas pelo CONTRATADO;
e) fornecer, quando requisitadaspelos 6rgaos de controle externo e nos limites de sua competencia especffica,

informag5es relativas a este contrato de 'repasse independente de autorizagao judicial;
f) publicar no Diano Oticial da Uniao 0 extrato deste Contrato de Repasse e de suas alteragoes, dentro do prazo

estabelecido pelas normas em vigor.

3.2 - DO CONTRATADO
a) executar os trabalhos necessarios a consecugao do objeto, a que alude este Contrato de Repasse, observahdo

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

subatividades decorrentes deste Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole () exercfcio,
consignar no Plano Plurianual os recursos para atender as despesas. em exercicios futuros que, anualmente
constarao do Orgamento, podendo 0 CONTRATADO ser argGido pelos Orgaos de controle intemo e externo pela
eventual inobservancia ao preceito contido nesta letra;

c) manter, em Ag€mcia da CAIXA, conta bancaria vinculada ao Contrato de Repasse;
d) apresentar periodicamente a CONTRATANTE relat6nos de execugao ffsico-financeira relativos a este Contrato de

Repasse, bem como da integralizag80 da contrapartida;
e) prestar contas dos recursos transferidos pelo Gestor junto a CONTRA TANTE, inclusive de eventuais rendimentos

provenientes das aplicagoes financeiras legalmente autorizadas;
f) propiciar, no local de execugao das obras/servigos, os meios e as condigoes necessarios para que a

CONTRA TANTE possa realizar inspegoes peri6dicas, bern como os orgaos de controle externo;
g) compatibilizar 0 objeto deste Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservagao ambiental

municipal, estadual ou federal, conforme 0 caso;
h) restituir, observado 0 disposto na Clausula Oitava, 0 saldo dos recursos financeiros nao utilizados;
i) atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, a regularidade das empresas

e/pu profissionais participantes do processo de Iicitagao, em especial ao impedimento daquelas em contratar com 0
Poder Publico, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nO516, de 15.03.2010.

j) observar 0 disposto na Lei nO8.666, de 21.06.1993 e suas alteragoes, naLei n010.520, de 17.07.2002, no Decreto
n05.504, de 05.08.2005, e na IN STN 01, de 15.01.1997 para a contratagao de empresas para a execuc;:aodo objeto
deste Contrato de Repasse, bem como utilizar a modalidade de Iicitagao Pregao para os casos de contratagao de
bens e servigos comuns, obedecendo 0 disposto nos incisos I a V do art. 1° da Portaria lnterministerial (Ministerio do
Planejamento, Orgamento e Gestao e Minisb§rio da Fazenda) nO217, de 31.07.06, a qual 0 contratado declara
conhecer seu inteiro conteudo, bem como apresentar a CONTRATANTE declarag8a de advogado naa participante
do processo de Iicitagao acerca do atendimento ao disposto nas Leis citadas em especial a Lei 8.666, de 21.06.1993
e suas alteragoes, inclusive quanto a forma de pUblicagao;

k) inserir, quando da celebragao de contratos com terceiros para execugao do contrato de repasse, c1.ausulaque
obrigue 0 terceiro a permitir 0 livre acesso dos servidores dos orgaos ou entidades publicas concedentes ou
contratantes, bem como dos orgaos de controle interno e externo, a seus.documentos e registros contabeis;

I) observar as condigoes para recebimento de recursos da Uniao e para inscrigao em restos a pagar, relativamente aos
recursos contratados a titulo de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementar nO101, de 4.5.2000;

m) adotar 0 disposto nas Leis 10.048, de 08.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004,
relativamente a promogao de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiencia fisica ou com mobilidade
reduzida;

n) 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 CONTRATANTE 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 agao promocional, com antecedencia minima de 72 (setenta e duas) haras, sob pena de suspensao da
Iiberagao dos recursos financeiros;

0) notificar os partidos politicos, sindicatos de trabalhadores e entidadesempresariais, com sede no Municipio, da
Iiberagao dos recursos, no prazo de dois dias uteis, contados da data de recebimentos dos recursos;

p) comprometer-se a efetuar a devida instalar;;80dos equipamentos de forma a possibilitar sua funcionalidade;



eAIXA
q) registrar as informa<;:oes solicitadas na Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nO 127, de 29,05,2008, e suas

altera<;:oes no Sistema de Gestao de Convenios e Contratos de Repasse - SICONV, a medida de sua
implementayao;

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

s) tomar outras providgmcias necessarias a boa execugao do objeto deste Contrato de Repasse.

cLAUSULA QUARTA - 00 VALOR

4. A CONTRATANTE transferira ao CONTRATADO, de acordo com 0 cronograma de execugao financeira e com 0
plano de aplicayao constantes do Plano de Traball,o, ate 0 valor de R$ 146.250;00 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL,
DUZENTOS E CINQUENTA REAIS).

4.1 - A titulo de contrapartida, 0 CONTRATADO alocara a este Contrato de Repasse, de acordo com ° cronograma de
execugao financeira, 0 valor de R$ 13.750"QQ

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

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

4.4 - A movimentagao financeira, inclusive da contrapartida financeira, deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta
vinculada a este Contrato de Repasse.

4.5 0 CONTRATADO declara estar ciente de que a autorizac;ao de inlcio de objeto e a Iiberag80 dos recursos
somente acontecera ap6s finalizado 0 processo eleitoral a se realizar no pr6ximo mes de outubro, considerada,
inclusive, a eventual ocorrencia de segundo tumo, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alfnea "a" da Lei 9.504/97.

5 - 0 CONTRATADO, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa concordancia em aguardar a autorizag8o
escrita da CONTRATANTE para 0 infcio das obras e/ou servigos objeto deste Contrato de Repasse.

5.1 • A autorizagao mencionada acima ocorrera ap6s a finalizagao do processo de analise p6s-contratual.

5.2 - Eventuais obras e/ou servigos executados antes da autorizagao da CONTRATANTE nao ser80 objeto de medig80
com vistas a liberagao de recursos ate a emissao da autorizagao acima disposta.

6 - A liberagao dos recursos financeiros sera feita diretamente em conta bancaria vinculada a este Contrato de Repasse,
sob bloqueio, ap6s sua publicag80 no Diano Oficial da Uniao, cumpridas as exigencias explicitadas na Clausula
Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e atendidas as exigencias cadastrais
vigentes.

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 autorizayao para infcio dos servigos disposta na Clausula Quinta, depois
de atestada, pela CONTRATANTE, a execugao fisica e a comprovag8o do aporte da contra partida finan<:eira da etapa
correspondente e posteriormente a comprovag8o financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO.

6.1.1 - A criterio da CONTRA TANTE, em se tratando de recursos de outros custeios e sob 0 regime de execug80 direta,
a liberag80 dos recursos relativos a primeira parcela podera ser antecipada na forma do cronograma dl~ desembolso
aprovado, ficando a liberagao da segunda parcela e seguintes, exceto a ultima, condicionada a aprovagao pela
CONTRA TANTE da comprovag80 da aplicayao dos recursos da ultima parcela liberada.

6.2 - 0 saque da ultima parcela ficara condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE, da execug80 total do
empreendimento objeto deste Contrato de Repasse, bem como a comprovayao, pelo CONTRATADO, da integral
aplicaC;:8odo valor relativo a contrapartida·exigfvel.

:::~ S:~~:A-DAC~SIFICAcAOOR9AMENTARIAE7 DOSR7iA1



CAIXA
7 • As despesas com a execu~o deste Contrato de Repasse correrao a conta de recursos alocados nos respectivos
on;:amentos dos contratantes para a exercicio de 2010.

7.1 • As despesas da CONTRATANTE cbrrerao a conta de recursos alocados no on;:amento do Gestor, Unidade
Gestora 135098, Gestao 00001, na(s) Fonte(s) de Recursos 100, com emissao de empenho(s) peJa Caixa Economica
Federal no seguinte programa:

a) Programa de Trabalho: 2060560037H170043
R$ 146.250,00 (cento e quarenta e seis mil. duzentos e cinquenta reals), (444042), Nota de Empenho nO
2010NE901626, emitida em 24/06/10.

7.2 - A eficacia do presente Contrato de Repasse esta condicionada a validade does) empenho{s) acima citado(s) , que
e determinada por instrumehtolegal, nndo ° qual, sem a total Jiberagao 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. 0 quantitativo
fisico-financeiro poden~ ser reduzido ate a etapa do objeto contratado que apresente funcionaJidade.

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

8.1 - A programagao e a execugao deverao ser reaJizadas 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 (mica vez no decoITer da vigen cia deste Contrato de Repasse
pagamento a pessoa fisica que nao possua conta bancaria, desde que permitida a identificagao do bEmeficiario pela
CONTRATANTE, e observado 0 limite de R$800,OO(oitocentos reals) por fornecedor 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 servigos 0 CONTRATADO.

8.3 - Antes da realizagao de cada pagamento, 0 CONTRATADO incluira no SICONV as seguintes informagoes:
I - a destinagao do recurso;
1/ - 0 nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for 0 caso;
1/1- 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 poderao ser utilizados para despesas efetuadas em per/odo
anterior ou posterior a vigencia deste Contrato de Repasse, permitido 0 pagamento de despesas posteriormente desde
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 ern finalidade diversa da estabelecida
neste Instrumento.

8.6 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverao ser movimentados, (mica e exclusivamente, na Caixa
Economica Federal, Agencia nO0464, em conta bancaria de nO006.00647085-0,vincufada a este Contrato de Repasse.

8.6.1 - Os recursos transferidos, enquanta nao utilizados, sen30 aplicados em cademeta de poupan9a se 0 prazo
previsto para sua utilizagao for igual au superior a urn mes, ou em fundo de aplicacao financeira de Gurto prazo ou
operagao de mercado a.berto lastreada em tftulos da divida publica f7uando a sua utilizagao estiver prevista para
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8.6.1.1 • Fica a CONTRATANT'E aublzada a promover as aplicag5es dos recursos cred/tados 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 finauceiras auferidas na forma deste item serao computadas a credito deste Contrato de Repasse,
podendo ser aplicadas denlro da vig~ncia contratua/ na consecugao de seu objeto e devendo constar dl3 demonstrativo
especffico que integrara a prestac;ao de contas, vedada a sua utilizagao como contrapartida.

8.6.2.1 - Na ocoll"9ncia de rendimentos negativos na aplicagao financeira que comprometam a execugao do objeto
contratual, fica 0 CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

8.7 - Eventuais sa/dos financeiros verificados quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extingao do Contrato de
Repasse, inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicagoes financeiras realizadas, ap6s concilia<;aobancaria
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 restituigao, 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 contra partida prevista, independentemente da epoca em que foram aportados.

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

8.6.2;
e) quando houver impugnagao de despesas, se realizadas em desacordo com as disposigoes do termo celebrado ou da

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

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 notificagao, 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 CONTRATAOO proceda a restituigao dos valores,fica a
CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponiveis na conta vinculada, a proceder aos debitos dos valores
respect/vos 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 restitui<;ao,
devera ser instaurada a imediata.Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

8.8 - Os casos fortuitos ou de forga malor que impegam 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
manifesta<;ao do Gestor do Programa.

9 - Os bens patrimoniais remanescentes, adquiridos ou produzidos em decorr€mcia deste Contrato de Repasse,
previstos no Plano de Trabalho, quando da extingao deste Contrato, serao de propriedade do CONTRATADO, quando
necessarios a continuidade do Programa Govemamental.

10 - E 0 Gestor do Programa a autoridade normatizadora, com compet€mcia para coordenar e definir as diretrizes do
Programa, cabendo a CONTRATANTE 0 acompanhamento e avaliag80 das ag5es constantes no Plano de Trabalho.

10.1 - Sempre que julgar conveniente, 0 Gestor do Programa podera promover visitas in loco com 0 prop6sito do
acompanhamento e avaliagao dos resultados das atividades desenvolvidas em razao deste Contrato de Repasse,
observadas as normas legals e regulamentares pertinentes ao assunto.

10.2 - E prerrogativa da Uniao, por intermedio do Gestor e da CONTRATANTE, promover a fiscalizagao fisico-financeira
das atividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como, cons :3J, em qualquer hip6tese, a faculdade de
assumir ou transferir a responsabilidade da execu<;ao-da obra/servig 0 caso de sua paralisa<;ao ou de fato relevante

que venha a oeorrer. .-1LI. ViA.1
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• em sua contabilidade anaHtica, em conta especffica do grupo vinculado ao
da CONTRATANTE, tendo comocontrapartida conta adequada no passivo

o Contrato de Repasse e a especifica980 da despesa, nos termos do Artigo 54,
'93.872, de 23.12.1986.

'bas So noms flscais e quaisquer outros documentos comprobat6rios de despesas serao emitidos em
• devidamente identificados com 0 nome do Programa e 0 nOmero do Contrato de Repasse, e.-...-.0. em ordem cronologica, no proprio local em que forem contabilizados, a disposigao dos orgaos de

iIII!mo e extemo e pelo. prazo de 20 (vinte) anos, contados da aprovagao da presta9ao de contas pela
aMlMTANTE.

11.1.1 - A CONTRATANTE podera soHcitar 0 encaminhamento de capias dos comprovantes de despesas, ou de outros
documentos, a qualquer momento, sempre que julgar conveniente.

12 - A Prestag80 de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Clausula Quarta, devera ser apresentada a
CONTRATANTE ate 30 (tnnta) dias ap6s 0 termino da vigencia do contrato.

12.1 'j Quando a presta980 de contas nao for encaminhada no prazo estabelecido neste Contrato, a CONTRATANTE
estabelecera 0 prazo maximo de 30 (trinta) dias para sua apresentaQao, ou recolhimento dos recursos, inclufdos os
rendimentos da aplica9aO no mereado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma
dalei.

12.2 - Ao terminG do prazo estabelecido, caso 0 CONTRATADO nao apresente a prestagao de contas nem devolva os
recursos nos termos do item anterior, a CONTRATANTE registrara a inadimplemcia no SICONV por amissae do dever
de prestar contas e comunicara a fato ao 6rgao de contabilidade analftica, para fins de instaura9ao de Tomada de
Contas Especial sob aquele argumento e ad0980 deoutras medidas para reparagao do danG ao erano, sob pena de
responsabiliza9aO solidaria.

13 - Correreo as expensas do CONTRATADO os valores relativos as despesas extraordinarias incorridas pela
CONTRA TANTE decorrentes de ream3lise, por solicita9ao 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 publica9ao de extrato no Diario Oficial da Uniao dec<mente de alteragao contratual de
responsabilidadedo CONTRATADO.

cLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUDITORIA

14 • Os servigos de auditoria serao realizados pelos 6rgaos de controle intemo e extemo da Uniao, sem elidir a
competeJOciados orgaos de contrale interno e extemo do CONTRATADO, em conformidade com 0 capitulo VI do
Decreta nO93.872, de 23.12.1986.

14.1 - E livre 0 acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Contrale Intemo ao qual esteja subordinada a
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da Uniao a todos as atas e fatos relacionados direta ou indiretamente com q
instrumento pactuado, bem como aos locals de execugao das obras, quando em missao de fiscaliza9i=ioau auditoria.

c!.AUSULA DECIMA QUINTA· DA IDENTIFICACAO DAS OBRAS e DAS AC;:OESPROMOCIONAIS

15 - E obrigatoria a identificag80 do empreendimento com placa segundo modelo fomecido pela CONTRATANTE,
durante 0 periodo de duragao da obra, devendo sar afixada no prazo de ate 15 (quinze) dias, contados a partir da
autoriza9ao do CONTRATADO para 0 inicio dos trabalhos, sob pena de suspensao da Hberagao dos recursos
financeiros.

15.1 • Em qualquer a930 promocional relacionadacorn 0 objeto do presente Contrato de Repasse sera obrigatoriamente
destacada a participa980 da CONTRA TANTE, do Gestor do Programa, bern como 0 objeto de aplicagao dos recursos,
observado 0 disposto no § 1° do art. 37 da Constituigao Federal, sob pena de suspensao da liberag80 dos recursos

financeiros. ~ /12171, l,{
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CAIXA

16 - A vigen cia deste Contrato de Repasse iniciar-se-a na data de sua assinatura, encerrando-se no dia 31/10/11,
possibilitada a sua prorrogag80 mediante Termo Aditivo e aprovaC;80 da CONTRATANTE, quando da ocorrencia de fato
superveniente que impec;a a consecuC;80 do objeto no prazo acordado.

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

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

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

18 - A alterag80 deste Contrato de Repasse, no caso da necessidade de ajustamento da sua programagao de execug80
fisica e financeira, inclusive a alteragao do prazo de vigencia, sera feita por meio de Termo Aditivo e ser~l provocada
palo CONTRATADO, mediante apresentag80 das respectivas justificatlvas, no prazo minimo de 30 (trinta) dias que
antecedem 0 termino da sua vigencia, sendo necessaria, para sua implementagao, a aprovagao da CONTRA TANTE.

18.1 - A alteragao do prazo de vigencia deste Contrato de Repasse, em decorrencia de atraso na Iiberagao dos recursos
por rElsponsabilidade do Gestor do Programa, sera promovida "de oficio" pela CONTRA TANTE, limitada ao periodo do
atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 .. A alteragao contratual referente ao valor do Contrato sera feita por meio de Termo Aditivo, ficando a alteragao
para major dos recursos oriundos da transferencia, tratados na Clausula Quarta, item 4, sob decisao unilateral exclusiva
do Gestor.

18.3 - E vedada a alterag80 do objeto previsto neste Contrato, exceto para a amplia9i3o da execugao do objeto
pactuado ou para reduc;;ao ou exclusao de meta, sem prejuizo da funcionalidade do objeto contratado, desde que
devidamente justificado e aprovado pela CONTRA TANTE.

19 - Os documentosinstrut6rios ou comprobat6rios relativos a execugao deste Contrato deverao ser apresl3ntados em
original ou em c6pia autenticada.

19.1 .. As comunicac;;5es de fatos ou ocorrencias 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 enderego: AV FLORES DA
CUNHA -1264-CARAZINHO/RS.

19.3 - As correspondencias dirigidas a CONTRATANTE deverao ser entregues no seguinte enderego: Caixa Economica
Federal, Superintendencia Regional: Norte Gaucho, Rua Gal Canabarro, 1103, Passo Fundo/RS.
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Decreto 6170/07
22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
Carazinho e um municipio emancipado em 24 de janeiro de 1.931. Atualmente, possui
58.196 habitantes (IBGE, 2007), sendo 1.373 na area rural e 56.823 na area urbana. Esta
situado no norte gaucho, a 284 km de Porto Alegre, tendo sua sede urbana caracterizada
pelo entroncamento das rodovias BR 285 e BR 386. A area territorial total e de 676 Km2,
divididos em 115 km2 de area urbana e 561 km2 de area rural. Seu relevo e formado pelas
coxilhas tfpicas do Planalto riograndense, com altitude media de 600 metros. Esta posi<;ao
geogratica e a altitude adequada, alem da qualidade do solo e de um bom regime de
chuvas, levaram naturalmente 0 municipio a ser grande produtor de graos, especialmente
trigo, soja e milho. Porem outras culturas, iniciativas na area de agroindustria e da industria
se desenvolvem no Municipio. Contamos atualmente com 150 familias produtoras da bacia
leiteira, produzindo mensalmente aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) litros de leite
por dia, 20 familias que produzem hortigranjeiros, 20 famflias de avicultutores, 10 de
suinucultores. A aquisi<;ao de um trator, um autom6vel utilitario 1.0 flex com carroceria, uma
carreta agricola e uma ro<;adeira costal, faz-se necessario devido ao grande numero de
pequenos e medios produtores no Municipio. 0 presente investimento ira alavancar a
produ<;ao agricola, essecialmente a produ<;ao leiteira, possibilitando ao processo produtivo
da bacia leiteira a incorpora<;ao de aproximadamente 51 agricultores familiares. Este
incremento dar-se-a, alem dos equipamentos,atraves do atendimanto tecnico
especializado, que atraves de acompanhamento em loco e oficinas educacionais de
produ<;ao e cultivo, objetivam a curto prazo, ou seja, no prazo de 12 meses, ampliar a
produtividade da bacia leiteira, passando a produzir 21.000 millitros por dia, isto quer dizer,
que aumentaremos a produ<;ao em 5.000 mil Iitros por dia. Com estas maquinas os
agricultores produzirao uma pastagem com melhor qualidade, melhoramentos das estradas
vicinais, Iimpeza de divisas, melhorias no solo, todos estes implementos iraQ refletir na
produtividade, bem como na agrega<;ao de valores tantos nos aspectos economicos e
sociais dos agricultores. Dessa forma, a economia tera um incremento satisfat6rio,
oportunizando ao homem do campo uma vida com maior qualidade, haja vista 0 aumento
do poder de consumo. As localiza<;oes geograticas a serem atendidas, sac as
comunidades de Santa Terezinha, Sao Bento, Molha Pelego, Engenho Novo e Cruzadinha.
Assim solicitamos a compreensao para a parceria e celebra<;ao de convenio para tal
quisi<;ao. A presente aquisi<;ao ira propiciar melhor produtividade e qualidade a vida no
campo, uma vez que atraves deste convenio possibilitaremos maiores investimentos na
produ<;ao de leite, hotigranjeiros, fruticultura, suinucultura, avicultura, proporcionando
agrega<;ao de valor aos produtos dos agricultores familiares. .. _
Aquisi<;ao de um trator, um autom6vel utilitario, uma carreta agricola e uma ro<;adeira
costal.

____ . • •__ • •••_ ••• •••__·_···_·_···~·~. ""_"m ••

A Prefeitura Municipal de Carazinho possui capacidade tecnicag:~:~~~~deTecnica e e gerencial para elaborar, administrar, fiscalizar, prestar contas
dos projetos.

Arquivos Anexos - Capacidade Tecnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

Declara<;:8o_Prefeito.pdf 23/04/2010 •~

_pe~~.E~980 d~~~pacJdade H~~~~ Gerencial.jp~ ._~ ~ .. .2.!{Q.~201Q.. .• Baixa~._

Dados Bancarios
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA
Agencia 0464-2

23/04/2010

16/12/2010
16/12/2010

16/12/2010

31/12/2011



.080,00 Valor Global
R$ 97.500,00 Valor de Repasse
R$ 11.580,00 Valor da Contra partida

R$ 11.580,00 Valor Contra partida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Servi90s

Cronograma orcamentario do valor do repasse
ADO Valor (R$)

I'
2010 . R$ 97.500,00

"~""""""'''-'~'--''~''''''-''-'' .........•_-_._ ..~ ~ ..•~.._-~-_.~--_......•--_ .._- ....•~--~_ .._ ...•.-_..~..-_ ..- _ ..•_ _ •....._ __ ..- - .
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22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO
:Convenio 741652/2010
Dado§
Programas
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Projeto Basico/Termo de Referenda
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Modalidade Contrato de Repasse
Situal;aodeContrata(ilioAtual Clausula Suspensiva ._-------------,-----~

Proposta/Plano de Trabalho Empenhado simpublical;ao Nao
Aprovados . . P_u_bl!~~_d_o_

NumerodoConvenio 741652/2010 Numeroda 045085/2010. . P':2P_o._s_ta. . _

NumeroInternedo 45085/20109.!:gao . _
NumerodoProcesso 045085/201 0
~i~!~.g.~.p()~y.r,t1~.~.~()~pigi~"l.~j:2:~~()~.........
Nenhum registro foi encontrado.
Proponente CNPJ 87613535000116 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

FundamentoLegal Decreto 6170/07
6rgao 22000 - MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMEN.T__O . .

Carazinho e urn rnunidpio emancipado ern 24 de janeiro de 1.931. Atualrnente, possui
58.196 habitantes (IBGE, 2007), sendo 1.373 na area rural e 56.823 na area urbana. Esta
situado no norte gaucho, a 284 krn de Porto Alegre, tendo sua sede urbana caracterizada
pelo entroncamento das rodovias BR 285 e BR 386. A area territorial total e de 676 Km2,
divididos ern 115 krn2de area urbana e 561 km2 de area rural. Seu relevo e forrnado pelas
coxilhas tfpicas do Planalto riograndense, corn altitude media de 600 metros. Esta POSi<;80
geografica e a altitude adequada, alem da qualidade do solo e de urn born regirne de
chuvas, levararn naturalrnente 0 rnunicipio a ser grande produtor de graos, especialmente



trigo, soja e milho. Porem outras culturas, iniciativas na area de agroindustria e da industria
se desenvolvem no Municipio. Contamos atualmente com 150 famflias produtoras da bacia
leiteira, produzindo mensalmente aproximadamente 16.000 (dezesseis mil) litros de leite
por dia, 20 familias que produzem hortigranjeiros, 20 famflias de avicultutores, 10 de
suinucultores. A aquisi<;ao de dois tratores e um autom6vel utilitario 1.0 flex com
carroceria , faz-se necessario devido ao grande numero de pequenos e medios produtores
no Municipio.O presente investimento Ira alavancar a prodw;ao agricola, essecialmente a
prodw;ao leiteira, possibilitando ao processo produtivo da bacia leiteira a incorpora<;:aode
aproximadarnente 51 agricultores familiares. Este incremento dar-se-a, alem dos
equipamentos,atraves do .atendimanto tecnico especializado, que atraves de
acompanharnento em loco e oficinas educacionais de produQao e cultivo, objetivam a curto
prazo, ou seja, no prazo de 12 meses, ampliar a produtividade da bacia leiteira, passando a
produzir 21.000 millitros por dia, isto quer dizer, que aumentaremos a prodU<;80em 5.000
millitros por dia. Com estas maquinas os agricultores produzirao uma pastagem com
melhor qualidade, melhoramentos das estradas vicinais, Iimpeza de divisas, melhorias no
solo, todos estes implementos irao refletir na produtividade, bem como na agregayao de
valores tanto!; nos aspectos econ6micos e sociais dos agricultores. Dessa forma, a
economia tera urn incremento satisfat6rio, oportunizando ao homem do campo Uma vida
com maior qualidade, haja vista 0 aumento do poder de consumo. A8 localiza<;:oes
geograficas a serem atendidas, sac as comunidades de Santa Terezinha, Sao Bento,
Molha Pelego, Engenho Novo e Cruzadinha. Assim solicitamos a compreensao para a
parceria e ce[ebra<;:80de convenio para tal quisic;:ao.A presente aquisi<;:aoira propiciar
melhor produtividade e qualidade a vida no campo, uma vez que atraves deste convenio
possibilitaremos maiores investimentos na produQao de leite, hotigranjeiros, fruticultura,
suinucultura, avicultura, proporcionando agrega980 de valor aos produtos dos agricultores
familiares.

Ob~to do Convi;;;-- Dois trato,:e-s-'a--g-r-ic-o-\'a--s-e'-u-m'-a--u-to'--m-'6velFLEX. .------------- ----.--.
-------'--A-PrefeTIuraK;1uniCipal deCarazinho~possuTcapacidade--"""---"'-''''-'---'-- .._ ..- _--.
g:~~~~:lde Tecnica e tecnica e gerencial para elaborar, executar, administrar,

______ f._is_c_a,li_z_a_r.os"projetos el~~rados_. ....._._. . ,__
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Dados Bancarios
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA

Datas
Data da Pro posta 21/04/2010

Data Infcio Vigencia 19/10/2010

Data Termino Vigencia 31/10/2011

Valores
R$ 160.000,00 Valor Global

R$ 146.250,00 Valor de Repasse
R$ 13.750,00 Valor da Contrapartida

R$ 13.750,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Servi90s

Cronograma or~amentario do valor do repasse
Ano Valor




