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CONTRATO DE REPASSE N° 0336278-58/2010 I MINISTÉRIO DO TURISMO 1CAIXA 'lido do
CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO,

.• POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. E O
MUNiCíPIO DE PEIXE-BOI, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DOS
PROGRAMAS DE FINALIDADES TURíSTICAS.

Processo n? 2653,0336278-58/2010
N° Convênio SICONV 716332

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, têm, entre si, justo e acordado o Contrato
de Repasse de recursos orçamentários, em cornormidade com as disposições contidas no Decreto 93.872, de 23 de
dezembro de 1986, Decreto nO 6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, na Portaria Interministerial
MPOG/MF/CGU nO 127, de 29 de maio de 2008 e suas alterações, na Lei nO 8,666, de 21 de junho de 1993 e suas
alterações, na Instrução Normativa STN/MF nOO, de 17 de outubro de 2005, e suas alterações, na Lei Complementar
nO 101, de 04 de maio de 2000, na Lei de Dtetrlzes Orçamentárias para o exercício, nas diretrizes operacionais
estabelecidas pelo Ministério para o exercício, bem como no Contrato de Prestação de Serviços firmado entre o
Ministério do Turismo e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulam a espécie. as quais os contratantes,

.~ desde já, se sujeitam, na forma a seguir ajustada:

I .. CONTRATANTE - A União, por intermédio de, Ministério do Turismo, representado pela Caixa Econômica Federal,
instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e constituida pelo Decreto nO66,303, de 6 de março de 1970, regida pelo
Estatuto aprovado pelo Decreto n° 6.473, de 5 de junho de 2008, com sede CIoSetor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4,
Brasília-DF, inscrita no CNPJ·MF sob o n° 00,~:60,305/0001-04, na qualidade de Agente Operador. nos termos dos
instrumentos supracitados, neste ato representada por Evandro Narciso de Lima, RG nO 0818,980-3-SSP/AM, CPF nO
321.404.282-34, residente e domiciliado em Belérn do Pará, conforme procuração lavrada em notas do 2° Tabelião de
Notas e Protesto de Brasília-Distrito Federal, no protocolo 321,036, livro 2,720, folha 052, em 20/04/2009., doravante e
denominada simplesmente CONTRATANTE.

!i - CONTRATADO - Peixe-boilPA, inscrito no CNPJ-MF sob O nO 05.149,158/0001-41, neste ato representado pela
respectiva Prefeita, Sra. Elia Jaques Rodrigues, .iortadora do RG nO2303/0AB/PA e CPF nO057.254,372-72, residente
e domiciliado em Peixe-Boi, doravante denornins.do simplesmente CONTRATADO, "

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente Contrato de Repasse tem por finalidade a transferência de recursos financeiros da União para a
execução de apoio a projetos de infraestrutura tu-istica, no Município de PEIXE-BOI.

CLÁUSULA SEGUNDA" DO PLANO DE TRABALHO

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

2.1 - A eficácia deste Contrato de Repasse esta condicionada à apresentação pelo CONTRATADO da documentação
abaixo especificada, no prazo de 150 (cento e cinqüenta) dias da assinatura do presente Instrumento Contratual, e à
análise favorável pela CONTRATANTE, que deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias da entrega da documentação pelo

""'CONTRATADO: .
-Documentação de engenharia, jur~dica e licenclarnento ambiental prévio,

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

CLÁUSULA TERCEIRA· DAS OBRIGAÇÔES

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

3.1 - DA CONTRATANTE
a) manter o acompanhamento da execução fí~·ico-financeirÕl do empreendimento, bem como atestar a aquisição dos

bens pelo CONTRATADO, constantes do objeto previsto no Plano de Trabalho integrante deste Contrato de
Repasse, utilizando-se para tanto dos recursoJS humanos e tecnológicos da CONTRATANTE;
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3.2 - DO CONTRATADO . I
a) executar os trabalhos necessários à consecução do objeto, a que, aíuceeste.Contrâto de Repasse, observando

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

subatividades decorrentes deste·,Contrato de Repasse e, no caso de investimento que extrapole o exercício,
consignar no Plano Pluríanual.cs recursce para atender às despesas eme)(ereícies" futuros que, anualmente
constarão do Orçamento, podendo Q CONTRATADO ser argüido pelos Órgãos de. controle interno e externo pela

,eventual inobservância ao preceito conffdo nesta letra:
c) manter, em Agência da CAIXA, conta bancária vinculada ao Contrato de Repasse;

,r--~ d) apresentar à CONTRATANTE relatórios de execução físico-financeira' relativos a este Contrato de Repasse, bem
como da integralização da contrapartida em periodicidade cornpatível.como cronoçsama-se-execuçãc estabelecido;

---- e) prestar contas dos recursos transferidos pelo Ministério do Turísmo junto à CONTRATANTE. inclusive de eventuais
rendimentos provenientes dasaptlcações flnanceiras'fegalmente autorizadas;

f) propiciar, no local .da execução "tias -obras/servíços, os meios e as condições necessários para que a
CONTRATANTE possa realizar. inspeções periódicas. bem como os órgãos de controle externo;

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

h) restituir, observado o disposto na Cláusula Oitava, o saldo dos recursos financeiros não utilizados;
') atestar. por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e-sespensas - CEIS. a regularidade das empresas

elou profissionais participantes do processo de licitação. em especial ao. impedimento daquelas em contratar com o
Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU nº 516. ele 15.03.2010;

j) observar o disposto na Léi ri2"lm66, de 21 de junho de 1993 esuas alterações, na Lei nº10.520/02, no Decreto
nº5.504l.o5e na IN STN 01, de '15-de- janeiro de 1997 para- acontratação de empresas para a execução do objeto
cesteçontrato de Bepasse.caern.como utilizar a modalkJade·-eelicitação Pregão -para.OS casos de contratação de
bens e serviços comuns. obedecendo o disposto nos incisos I a V do art. 1!1da.Portaria Interministerial (Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e Minlstérfo da Fazenda) nº 217. de' 31.07.06, a qual o contratado declara
conhecer seu inteiro conteúdo, bemcomo apresentar à -CONTRATANTE declaração de advogado não participante
do processo de licitação acerca, do atendimento ao disposto nas Leis citadas em especial à Lei 8.666/93 e suas
alterações, inclusive quanto à forma de publicação;

k) inserir, quando da celebração de contratos com tsrcelros para execução do contrato de repasse, cláusula que
obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades públicas concedentes ou
contratantes, bem como dos ôrgãos-de'-controle interno-e'"externo,a seus documentos ~ registros contábeis:

~ i) observar as condições para recebimento de recursos da-União e para inscrição em-restos a pagar, relativamente aos
'- recursos contratados a título de contrapartida, estabelecidas na Lei Complementar nll 101, de 4.5.2000;

-m) adotar o disposto nas Leis 10.048~'de '18.11.2000, e 10.098, de 19.12.2000, e no Decreto 5.296, de 02.12.2004,
relativamente à promoção dê acésslbüldaõe das pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade
reduzida; ,

n) divuig~r. .em qualquer ação promocional relacionada ..ao..objete-e/eu- objetivo do Contrato, o nome do Programa. a
origem do recurso. o valor do financiamento e o nome do GONTRATANTE e do Gestor do Programa, como entes
participantes, obrigando-se o CONTRATADO a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde
ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 7Z'(setenta e duas) horas. sob pena de suspensão da
liberação dos recursos financeiros;

o) notificar os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no Municipio, da
liberação dos recursos, no prazo de dois dias úteis, contados da d~t.ade recebimentos dos recursos;

p) instalar placa de inauguração quando da conclusão da obra, conforme padrão fornecido pelo CONTRATANTE;
q) registrar·as informações solicitadas- na Portaria (nterministeriaIMPOG/MF/CGU nO 127, de 29.05.2008, e suas

alterações no Sistema de Gestão -·de Convênios e 'CeRtr~tos de Repasse··- SlCONV, à medida de sua
implementação:

r) comprometer-se a zelar pelo correto aproveitamento/funcionamento dos bens res~.I,~an!esdeste Contrato de
Repasse:bem como promover adequadamente sua manutenção;

s) tomar outras providências necessárias"à boa execução do objeto deste Contrato de Repa~se.
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4 - A CONT~AT!,NTE transferirá ao CONTRATADO. de acordo com o cronograma de execução financeira ,.~ dO
pl~no de apilcc:çao constantes do Plano d~ Trabalho. até o. valor de R$ 292.500.00 (duzentos e noventa e dois mil e
quínhentos reais).

;.. "

.".; .•..," . "~:
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CLÁUSULA QUAR1'A - DO VALOR"

4,1. - A~[tu!o de c?ntrapartida, o CONTRATADO alocará a este Contrato de Repasse. de acordo com o cronograma de
ex.~~uçaofinanceira. o valor de R$ 7.500.00 (sete mil e quinhentos reais)." .

4.2 - Os recursos transferidos pela União e os recursos do CONTRATAOO destínados-a este Contrato de Repasse.
figurarão no Orçamento do CONTRATPiDO;"obedecend6 ao desdobramento por fontes de recursos e elementos de
despesa. '. . '*

4.3 ~.Recursos adicionais que venham ser necessários à consecução do objeto.deste Contrato terão seu aperte sob
resporrsabíüdade exclusiva do CONTRATADO ..

4.4 - A movimentação financeira, inclusive da contraparttda financeira.'Ueve·ser efetúada. obrigatoriamente. na conta
vinculada a este Contrato de Bepasse.

CLÁUSULA QUINTA - DA AUTO~ÇÃ"O'"PAAA INíCIO DAS OBRAS/SERViÇOS
.r>.

~ - O CONTRATADO. por meio oeste Instrumento, marníesta.sua expressa oeeoordãncla em aguardar a autorização
<; ls"cf'ita da CONTRATANTE para o início das obras elou serviços objeto deste Contrato de Repasse,

.- 5.1 • A autorização mencionada acima ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratuaí.

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

CLÁUSULA SEXTA - DA LIBERAÇÃO É DA AUTORIZAÇÃO DE SAQUE DOS RECURSOS
',;" ... ,.,-

6. - A liberação dos recursos financeiros será.teíta diretamente em conta bancária vinculada a este Contrato de Repasse.
sob bloqueio. após sua publicaçâo no Diário Oficial .da Unlão, cUl"Oprjdas as exigências explicitadas na Cláusula
Segunda, respeitando a disponibilidade financeira do Gesíor do Programa e atendidas as exigências cadastrais
vigentes. ••

6,"1 - 1\ autorização de saque dos recursos creditados na conta.vtnculada-será feita em parcelas. de acordo
com o cronoçrarna físico-financeiro aprovado. após a autorização para,jnício dos serviços disposta na

,·Glá{Jsu!a Ouinta, depois de atestada. pélá CONTRATANTE, a execução física e a comprovação do aporte
da contrapartlda financeira da etapa correspondente e posteriormente a comprovação financeira da etapa
an~~Q CONTRATADO. ,.~-, .~-

. -
6,1.1 - A critério da CONTRATANTE. 'em se tratando de recursos de outros custeios e sob o regime de execução direta •

.~a liberacão dos recursos retatívoe-à-pnmeíra-parceta poderáser antecipada na tormádo cronograma de desembolso
',..-....Bprovado. ficando a liberação da, seçunda, parcela e seguintes, exeeto a última;' 'eondlclonada à aprovação pela

"::ONTRAT ANTE da comprovação da aplicação dos recursos da última parcela liberada.

6.2 - O saque da última parcela ficara "condicionado ao ateste, pela CONTRATANTE. da execução total do
empreendimento objeto deste Contrato de Repasse. bem como à comprovação. pelo CONTRATADO. da integral
aplicação elo valor relativo à contrapartida exigível.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

7 - As despesas com a execução deste ,Gol1tr-ato de Repasse correrão à ccmatíe recursos alocados nos respectivos
orçamentos dos contratantes para o exercício de 2010.

7.1 - As despesas da CONTRATANTE correrão à conta de recursos alocados no orçamento do Gestor, Unidade
Gestara 540007, Gestão 0001 - Tesouro. nats) Fonte(s) de .Recursos., tOO. com emissão de empenho(s) pela Caixa
Econômica Federal no seguinte programa:

a) Procrarna de Trabalho: 2369511661 OV00015
R$ -292.500.00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos' reais), (444041). Nota de Empenho nQ 2010NE902560,
emitida ern 02107/2010. .-' :':. "

&~~~..~4~Ji::~~r&a~.·
.. :<.... ,:3·:,,--~J'....

L r~~'.-,



7.2.1 .- No caso de perda da validade dos empenfios por motivo de cancelamento de .I3estos a Pagar, o quantitativo
físico-financeiro poderá ser r-eduzido até'a'etapa'do oiJjeto contratado que apresente funciahalidade.

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

CLÁUSULA OiTAVA - DA EXECUÇÃO FlNAf:\lCEI.RA,·.

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

~.1.~A pr-ogramação e a execução deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e a fonte, se for o
caso.

8:2-- Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e
prestadores de serviços. '

r·
~.2.1 .: Excepcionalmente. poderá ser realizado uma única vez no decorrer. _da vigência deste Contrato de Repasse

agamento a pessoa física que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do beneficiário pela
· CONTRATANTE. e observado o limite de R$SOO,OO(oitocentos reais) por fornecedor Ou prestador de serviços.

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

8.3 -- Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO incluirá no SICONV as..seguintes informações:
I - a destínação do recurso;
11- o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
lll - o contrato a Que se refere o pagamento .realizado;
iV';â'meta, etapa ou.fase do Plano de Trabalho relativu.ap-AAQamento; e
v - a-comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema das notas fiStai$ ou
documentos contábeis. . ..

8.4· Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não-poderão ser utilizados para despesas efetuadas em período
anterior ou posterior à vigência deste CO.l)t[att;>de Repasse, permitido o -pagamento de oespesas posteríormente desde
que comprovadarnente realizadas na vigência deste Contrato de Repasse e se expressaràente autorizado pelo Gestor
do Proqrama,

8.5 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados em finalidade diversa da estábétecida
,...-----.:jeste Instrumento. "

, \ r-
'.j '"".~"

~; - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE deverão ser movimentados, única e exclusivamente, na Caixa
"-_.'::0. õmíca Feceral, Agência nQ 0025, em contaba~cária de n!l 006.00647111-6,vinculada a este Contrato de Repasse.

g:&;i • Os recursos transferidos, enquanto nâo utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo
.--.p.r~i.sfo para sua utilização for igualou superiora um mês. ou em fundo de aplicação ~inanceira de curto prazo ou

operação de mercado aberto Iastreada em títulos- da dívida pública federal, quando a sua utilização estiver prevista para
prazo menor que um mês.

~-
8,6. t.t - Fica a CONT:~AT ANTE autorizada a promover as aplicações dos recursos creditados na conta bancária i
viocutada a este Contrato de Repasse nas hipóteses e segundo as modalidades de aplicação previstas nesta Cláusula. )

~.' ,,/

8.6.2 - As receitas financeiras auterícas na forma deste item serâo.cornputadas.a.çrédito deste Contrato de Bepásse,
poden?.o ser a~iicadas .dentro da<~jgêncta-eontratual na consec~9ãé{~eseu objeto e-de'~'ê'(ldo constar de dernonstratívo
especifico que inteçrara a prestação de contas, vedada a sua utlllzação como contrapartidd.

8.6.2.1 .. Na ocorrência áe rendimentos.,!)1?9iltivos na apltcação financeira que comprometam a execução do objeto
contratuat, fica o GO!\JTRATAD'Cl "obrigado ao aporte adicional de' contrapartida.

8.7 - Eventuais salQ.Q?_..fi.n.a,flceirosverificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de ;
Repasse. inclusive os provenientes das receitas obtidas em..aplicaçõ~ financeir.as-~eaQas, ,após conciliação bancáriaj V-"-
da conta vinculada a este Instrumento, deverão ser restltuldos à UNIAO FEDERAL no prazo improrrogável de 30 ~tr!nt~)_ ~ ..' .t
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Contas Especial do responsável.

8.7.-, - A devolução prevlstanottem -a.7 acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos
transferidos e da contrapartida prevista, independe-ntemente da época em que foram apartados,

I

8.7.2 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos. acrescidos de juros legais e atualizados :
monetariamente. a partir da data' do recebimento. na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda
Nacional, nos seguintes casos: ..... .. . ..
a) quando não for executado o objeto.. pactuado neste Instrumento;,/
b),quando não for apresentada, n? prazo r~.9ulamentar, a respectiva..prestação de contas parcíat ou final; .- "
c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecída neste lnstrumento:
d) quando houver'utülzação dos'vaiares resultantes de aplicações fiiii,lnceiras em desacordo com o estabelecido no item

I 8.6.2: . . . ,"-;
e) quanc!o !1' uver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposiÇÕes do termo celebrado ou da

Portar.a interministerial MPOG/f\II~/CGU~º 127, de 29.05.2008, e suas alterações.
,·r

6.7.3 - O CONTRATADO, nas hipóteses' previstas nos itens 8.7, 8.7.' e 8.7.2, será notificado para que, no prazo \
, máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, restitua os valores dos repasses acrescidos de juros \

legais e atuaüzados monetariamente. . /'
r>.
. ----:8.7.4 .. Vencido O prazo previsto no item anterior sem que o CONTRATADO proceda a restituição dos valores, fica a

CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponíveis na conta vinculada, a proceder aos débitos dos valores
'- respectivos e repassá-Ias à União.

8,7.5 - Na hipótese prevista no item ....~.'?A não havendo recursos suficientes para se proceder a completa restituição,
deverá ser instaurada a imediata Tomada de Contas Especial, providenciada pela CONTRATANTE.

S.8 . Os casos t9.tlb!i1osQll ..defC?rça.1i1aior que impeçam o CONTRATADO de prestar contas dos recursos recebidos êi1
aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues à CONTRATANTE, para análise e .'J~
manifestação do Gestor do Programa. /:"";

CLÁUSULA NONA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CClMTAATUAL

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

CLÁUSUL.o. DÉCIMA - DAS PRERROGATIVAS

10 - É o Ministério do Turismo a autoridade normatizadora, com competência para coordenar e definir as diretrizes do
progõama., cabendo à CONTRATANTE o acompanharnento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

r> 1J.1 . Sempre que julgar conveniente, o Ministério do Turismo poderá promover visitas ln loco com o propósito do
'acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão deste Contrato de Repasse,

~~ibservadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.
"---

10.2 - É prerrogativa da Unlão, por intermédio do Ministério do Turismo e da CONTRATANTE. promover a fiscalização
físico-finaneeirada's-mividades referentes a este Contrato de Repasse, bem como, conservar, em qualquer hipótese, a
j·(;tGuldade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução da obra/serviço, no caso de sua paralisação ou de
Tato relevante que venha a ocorrer.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ~DOSOOCUMENTOS E DA CONTA1311..IZAÇÃO

11 - Obriga-se o CONTRATADO a registrar, em sua contabilidade analítica, em conta específica do grupo vinculado ao
ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como contrapartida conta adequada no passivo
financeiro; com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa, nos termos do art. 54,
parágrafo primeiro. do Decreto nº 93.872/86.

11.i ..As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em
nome do CONTRATADO, devidamente identificados com o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse, e
mantidos em arquivo, em ordem cronotógica,' no próprio local em que forem contablüzados, à disposição dos órgãos de
controle Interno e externo e pelo prazo de 20 (vinte) anos; contados da aprovação da prestação de contas pela
CONTRATANTE.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ~.DA PRESTAÇ-ÃO DE CONTAS FINAL

12 - A Prestação de Contas referente ao total dos recursos de que trata a Cláusula Quarta. deverá ser apresentada à
CONTRAi ANTE até 30 (trinta) dias após C)término da vigência do contrato.

12,1 - Ouando a prestação de contas não ..for encaminhadano, ..prazo estabelecido·F\este·Gontrato. a CONTRATANTE
estabelecerá o' prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apr~$antação. ou recolhimento.dos recursos, incluídos os
rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atuaíízados monetariamente e acrescidos ue juros de mora. na forma
da lei. .

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA'· DCYREEMBOLSO DE DESPESAS'EXTRAORDINÁRIAS

13 • Correrão às expensas do.Co.NTRATADO os valores relatives-às despesas exímordinárias incorridas pela
CONTRATANTE decorrentes de reanálíse, por solicitação do CONTRATADO, de enquadrarnento de Plano de Trabalho
e de projetos de engenharia e de trabalho social, das despesas resultantes de vistoria de etapas de obras não previstas
originalmente, bem como de publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de
responsabilidade do CONTRATADO. .

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AUDITORIA

, 14 .: bsserviços de auditoria serãO""reallz:rdos pelos órgãos de controle interno e externo da União. sem elidir a
competência ..dos .órgãos de Q;mifGle.,J(,I~rno e externo do CONTRATADO. em conformidade com o capítulo VI do
Decreto nº 93.872JS6. -

'i "'-.'I - É 'ivre o acesso, a qualquer tempo. de servidores do Sistema de Controle Interno ao qual es~ subordinada a
. CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretl:imet1te com °

instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras. quando em missão de fiscalização ou auditoria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PRO.MOCIONAIS

'15 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela CONTRATANTE.
durante o período de duração da obra. devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da

r> autorização de CONTRATADO,··paTa'O 'início dos trabamos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos
fínaoceiros.,.---,

i5.í - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente Contrato de Repasse será obrigatoriamente
. destacada a participação da CONTRATANTE, do Ministério do Turismo, bem como o objeto de aplicação dos recursos,
observado o Disposto no § 12 do, art. 37 da Constituição Federal. sob pena de suspensão da liberação dos recursos
financeiros,

"

-"rS~2.,Ouando da: conclusão da obra deverá o CONTRATADO instalar placa de inauguração conforme modelo fornecido
pelo CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA· DA VIGÊNCIA

16 ' A vigênc'3, deste Contrato de Repasse lniciar-se-á na data de sua assinatura, encetrando-se no dia 30 de
novembro de 2012, possibilitada a sua, prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da CONTRATANTE, quando
da ocorrência de fato superveniente que impeça a consecução.do objeto no prazo acordado,

CLP,USULA DÉCiMA SÉTIMA ~ DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

17 ~ O presente ..Contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes-e rescindido a qualquer tempo, ficando os
contratantes responsáveis ~elas obr~gações assumidas na sua vigênc~,.Gredita~~o-s~-lhesl.. igualmente, os ~enefíCios
adquiridos no mesmo, penado, aplicando, no que couber, a Portana lntermínlsterlaí MI"OG/MF/CGU n- 127, de
29.05.2008; e suasalterações e demais normas pertinentes à rnatéria.



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

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA· DA ALTERAÇÃO

18 - A alteração deste Contrato de-Repasse-no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução
física e financeira, inclusive a alteração do-prazo de vigência. será feita por-meio<fe Termo Aditivo e será provocada
pelo CONTRATADO. mediante apresentação das respectivas justificativas. nc.prazc mínímo de 30 (trinta) dias que
ahtecedem o término da sua vigência. sendo necessária, para sua lmplementação, a aprovação da CONTRATANTE.

·18.1 - A alteração coprazo de vigência deste-Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos recursos
por responsaoüdade do Gestot do Programa. será promovida "de.oãcio" pela CONTRATANTE, limitada ao período do
atraso verificado. fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO.

18.2 • /I:··a!tera~ocontratual referente ao valor do contrato será feita por meio de Termo Aditivo. ficando a alteração
para maior dos recursos oriundos da transferência. tratados na Cláusula Quarta, item 4, sob decisão unilateral exclusiva
do Gsstor.

18.3· É vedada a alteração do objeto previsto neste' Contrato. exceto para a ampliação da execução do objeto pactuado
ou para redução ou exclusão demeta-,-sem -prejulz c.da funclonalidade-eo objeto contratado desde que devidamente
justificado e aprovado pela CONTRATANTE.

CLÁUSUL:t\ DÉCIMA NONA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS!: DAS COMUNICAÇÕES

19 - Os documentos instrutórios ou cornprobatórios relativos à execeeêedeste contrato deverão ser apresentados em
original ou em cópia autenticada.

19.1 • As comunicações de fatos ou ocorrênclas relativas ao presente Contrato de Repasse serão consideradas como
regularmente feitas se entregues ..por. cartaprotocolada, telegrama ou fax.

19.2 - As correspondências dirigidas ao CONTRATADO deverão ser entregues no seguinte endereço: AV.MARECHAL
DE FERRO u 545- peixe-Boi/Pará. ;.

19.3·As correspondências dirigidas à CONTRATANTE deverão ser entregues no seguinte endereço: Caixa Econômica
Federal. Superintendência Regional Pará, Tv. Padre Eutíquio, 853 - 3° Andar.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO

'(~. 20 • Para 'Cf.rirnir 'Os conflitos cecorrentesríeste Contratoõ e Repasse ficif eleito o foro da Justiça Federal. Seção
~ Judic!ária do Estado de PA., com renúncia expressa de qualquer outro. por mais privilegiado que seja.

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

Be!ém, H, de dezembro de 2010
Local/data

-----_._----
Assín Jura do contratante
Nome: Evandro Narciso de Lima
CPF: :321.404.282~34

'.

Testemunhas

Nome:
'CPF: ,......••

Nome:
CPF: .(1'-'" ', ';.~. •... "~. ",.: ..•.. ';"'

:' v;! O1Atrt...,J.jk:.
.~ .•• ~ ," •• r.-. • ••••..••
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ESTADO DO PARÁ
P'REFEITh'R,A MUN10P AL DE PEIXE-BOI

GABlNEn: DA PREFEITA

Peixe-Boi, 10- de agosto de 012

Dr. Nll-SON P1NTO DE OLIVEIRA
DD. Deput'!do Fedem, Secretário de Estado de Proteção ~clal
Avenid~ Nazawê nll

Belém ~PARÀ.,

Sr. Deputado Federal;

Ao cumprimentar V. Exa, , reporto-me ao projeto "Revitalização da. Av. João Gomes
r~tm§1i..Eb:o~ Norte e Central" ~ opjeto de Emenda Parlamentar de V. Eu,. devidamente
f:ii{\;iH5ü"a.d:l ne SICONV, assim: Convênio n" 74633212010 - Contrato de Repasse n"
:;;;~.,27$.5812010. no valor de R$Z92500"OQ, cuj~-vigência contratual é de 16/12/2010 a 30/11/2012.

Esse obra foi iniciada em fevereiro/2010, com ti construção do meio tio da. frente da cidade, com
02 bf.JltJí:irts de medição aprovados pelo Setor de Engenharia da Caixa Econômica. totalizando o valor de
R;;{{z8.6;3>4t!~.

Sr. Deputado, solicito a V. Exa., desbloqueio dos recursos de '1. Emenda junto ao Ministério do
r---.. ':,:;000, afim de que a empresa vencedora da licnação possa receber. junto à Caixa Econômica
~ .eeral, e assim tocar a obra, que se encontra paralisada.

É o apelo que faço a V. Exa.


