
INSTIIUTO NACIONAL DE COLONZAÇÂO E REFORMA AGRÁRA
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3i3iíigí?âri(27)MBA-D2/'R(27)MBA-

PROCESSO N0 54000.13092912021-24
INTERESSADO: MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS

Avaliacão Técnica de Convênio firmado entre o INCRA e o
A55uN lu: uunicÍpio de Eldorado do Carajas

Senhor Chefe da SR-z7/D,

Objetivando dá continuidade ao Convênio na 92259712021 entre o INCRA
e o Munic(oio de Eldorado do Carajás nos portaremos a análise técnica das peças
técnicas anexadas na Plataforma Mais Brasil.

1. DADOS ENCONTRADOS NA PROPOSTA APRESENTADA PELA
MUNICiPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA

1.1. Concedentê: lnstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA

1.2. Convenente: Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

1.3. Convênione;92259712027

L.4. Objeto: Aquisição de equipamento/ou máquina para melhoria da
trafegabilidade em estradas vicinais no lt4unicÍçoio de Eldorado do Carajás.

1.5. Dos Recursos: Os rêcursos previstos somam a importância de R$
511.OOo,OO (quinhentos e onze mil reais), sendo R$ 5O1.OOO,OO (quinhentos
e um mil reais) recursos a serem repassados pelo INCRA e R$ IO.OOO,OO (dez
mil reais) que deverá ser repassado como contrapartida pela Prefeitura Municipal de
Eldorado do Carajás, Estado do Pará.

1.6. Discriminaçáo das obras e seus respêctivos valores:

Oiscriminação do Equipamento

Retroescavadeira und

rorAL(Rs)

2. DA ANALISE AO TERMO DE REFERENCIA E PLANO DE
SUSTENTABILI DADE:

2.1,. Após análise da proposta apresentada pela Prefeitura lt4unicipal de
Eldorado do Cara.jás verificamos as seguintes documentaçâo na Plataforma Mais
Bras il:

2.7.7. Termo dê Referência (SEl 11968738) aprovado pela Prefeita municipal
lara Braga Miranda, contendo os seguintes itens:

2.1.1.I. Propostas comercias de 3 (três) empresas;

2.7.L2. Quadro comparativo dos preços das três empresas ê a mediana dos
mesmo;

2.1.1.3. Verificamos que a transferência de recurso está em parcela única no
valor de R$ 5OI.OOO,OO (quinhentos e um mil reais), há nota de emprenho no
valor n0 2021NE000092 de 271'1212021. no valor de R$ 501..000,00 (quinhentos e um
mil reais). Quanto a parcela está conforme ao Art, 47. a) Níveis I, l-A, lV e V

dUn Quant. Valor Total (R$)

R$ 561.333,

R$ 561.333,00
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ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJÁS

cNPJ - 84,139.633/OO01-75
Eldorado dos Carajás -PA, 17 de março de2022.

OFíCIO SEPLANGEC/PMEC NO. 041 12022.

A Senhora
NILDA MARIA
Coordenadora do Dêpartamento de Licitação

Assunto: Solicitação de Abertura de Processo Licitatório.

Senhora Coordenadora,

A Prefeitura Municipal de Eldorado dos Carajás Estado do Pará, inscrita no
CNPJ: 84.139.633/000't -75, atráves da Secretaria de Plajamento, vem encaminhar a V.Sa
o Projeto de Aquisição de Equipamentos e Maquina para Melhoria da Trafegabilidade em
Estradas Vicinais no Municipio, Conforme Termo de Convênio no 4812021- Processo no
54000.130929/2021-24-|NCRA, para bertutura de processo Licitatório, conforme a Lei no
8.666 de 21 junho de 1993 ou outra que couber.

lntegram esle processo, termo de convênio, plano de trabalho da plataforma
mais brasil, Termo de Referencia, Plano de sustentabilidade, parecer de aprovação e
demais documentos necessarios para inicio de processo licitatotio.

Aten

MARCE
Secretário d am

DA SILVA
ento e Gestão

Il TEX/ 1. \|íãX/ ll rE{, A. !G0.,. a. \IEX. ar <I=D.J
;.r,r{r.: rj;,r rI'r,írí'i,' i . i , j r r . r , ' . r , , 1 , . ' .- , , - i ,r , . I , I r r,tr r,, , \r \, aV ir,i )].r rr' ,.: ir r

E[6tlr ado
do CaraJ*s

\.



preferencialmente em parcela única; onde o Nível l-A, para execuçáo de
obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais
ou superiores a R$ 75O.OOO,OO ísetecentos e cinquenta mil reais) e
inferiores a R§ 7.5OO.OOO,OO (um milhão e quinhentos mil reais); (lncluído
pela Portaria lnterministerial ne 558, de 70 de outubro de 2079),
2.1.2. Plano de Sustentabilidade (SE111968781) aprovado pela Prefeita
munrcipal lara Braga, contendo os itens a seguirl

2.1.2.1. Objetivo de " P roporciona r aos trabalhadores rurais melhores
condições de para escoamento de sua produção agrícola, abastecimento
de insumos e escoamento da pecuária" entres outros;

2.1.2.2. Vigêncla de L8 meses, no entanto será considerado o que está no Termo
de Convênio firmado;

2.1.2.3. Durabilidade e l\4anutenção do equipamento foi estimada êm IO
arros com manutençôes sêmestrais;

2.7.2.4. Armazenamento e Garantia. O equipamento terá seu armazenamento
aos cuidados da Secretaria Municrpal de obras que possui Galpão para guarda do
mes mo;

2.1.2.5. Custos e Fontes dos Recursos: "Os custos previstos para as
manutenções periódicas e reparos do objeto estão previstos no
orçamento municipal da Secretaria de Obras e Serviços l, rbenos que está
inserido na Lei de Orçamento Anual Ne 426/2020 de 30 de dezembro de
2O2O, da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás",
2.2. Conforme consta no site do IBGE, o município de Eldorado do Carajás
apresenta a contagem estimada da População para o ano de 202L de
34.069 habitantes;

2.3. Conforme o art.77 da Lei 13.242 de 30 de dezembro de 2015 - Lei de
Diretrizes Orçamentárias, a contrapartida será estabelecida em termos percentuais
do valor previsto no instrumento de transferência voluntária, considerando-se a
capacidade financeira da respectiva unidade benefrciada e seu indice de
Desenvolvimento Humano, tendo como limite mínimo e máximo:

t - No caso dos Municípios:
a) O,7% (um décimo por cento) e 4y" (quatro por cento) para
Municípios com até cinquenta mit habitantes;

2.4. Desta forma, verificamos que a proponente está com o percentual de
1,78 (um inteiro e setenta e oito centésimos por cento) de contrapartida em relação
ao valor total previsto para o êxecução do convênio, assim ficando dentro da faixa
prevista.

2.5. Foram apresentadas as 3 (três) Propostas Comercias (SEl 11968837)
que discriminam o equipamento.

2.6. Verificamos a inclusão dessas informações na PlataÍorma Mais Brasil,
abêrto à consulta pública, por meio do Plataforma
Mais Brasil (www. plataformamais brasil. oov. br) conforme o que determina Arts 4 da
Portaria lnterministerial Na 424, de 30 de dezembro de 2016 e Portaria
lntermin isterial ns 558, de 10 dê outubro de 2019.

3. PARECER CONCLUSIVO

3.1. Em relação às peças técnicas analisadas, inseridas na Plataforma l4ais
Brasil, entendemos que as mesmas e demais peças técnicas reúnem condiçôes de
aprovação por parte do INCRA.

3.2. Assim, sendo sugere-se, SMJ, que seja aprovado o Termo de Referência
Pela autoridade competênte.

[seil,.l
! ,tú.rúí. L'IJ Ir'!:1!_J

Documento assinado eletronicamente por Elizeu Alves Santos,
Engênhêiro(a), em 7510312022, às L0:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art.6e. § 1e, do Decreto ne 8.539. de I de
outubro de 2 015.



tNsrtruro NAcToNAL DE coloNtzAçÃo e neronMa acnÁnla
Divisão de Desenvolvimento e Consolidação de Projetos de Assentamento

Serviço de lnfraestrutura - SR(27)MBA-D2

Processo ns 54000. 130929 12021-24

lnteressado: MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS

DESPACHO

A Senhora Chefe da SR(27)/D
Após lavra do Parecer Écnico na 663212O22/SR(27)MBA-D2/SR(27)MBA-

D/SR(27)MBA/INCRA (SEl 11968882) sugerindo a aprovação do Projeto Termo de
Referência do Convênio na 92259712021 firmado com o Munic(cio de Eldorado do
Carajás/PA encaminha-se os autos para providências cabíveis.

Ressaltasse que foi elaborado Minuta de Portaria (SEl ns 11970920) para
apreciaçâo.

Documento assinado eletronicamente por Elizeu Alves Santos,
Engenheiro(a), em 15/03/2022, às 10:56, conforme horário oficial de
Brasflia, com fundamento no art. 6p, § 10, do T)Ê.rêtÕ na I 539 de I cle
outubro de 2 015.

A autenticidade deste doc
httos://sei. incra. oov. br/sei

umento pode ser conferida no site
/controlador externo. pho?

o do nt n rtr.(. a\rôâar ãaô<ca1 ô
verificador 11971206 e o código CRC 69CF428O.

xt rn n inform ando o código

Referê ncia I P rocesso ns 54000. 130929 1202f -24 SEI na 119 712 06



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
httos ://sei. incra. oov. br/sercontrolôdor_externo. ohp?
acao = documento_conferrr&id orgao acêsso-externo=0, inÍormando o código
verificador 11968882 e o código CRC 89D06474.

Refêrência : Processo no 5 4oo0.7309 29 l212l-2 4 SEI na 11968882
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAçÁO E REFORMA AGRÁRIA
Avenida Amazônla, s/nq - Agropólis do thcra, - Bairro Amapá, Marabá/PA, CEp 68502-090

- http://wwu incra. gov b r

coNVÊNro Ne 48/202r

Processo ns 54000. 130929 I 2027-24

Convênio/lncra/SR(27) ns 4812027 - Plataforma Mais Brasil ns 922597 /2027

Unidade Gestora: INCRA/SR(27) - 133080

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CETEBRAM A INSTITUTO

NACTONAL DE COLONTZAÇÃO E REFORMA AGRARTA -

INCRA, POR MEIO DA SUPERINTENDÊNCIA

REGIONAL DO SUL DO PARÁ - SR(27), E O

MUNICÍPIO DE EI.OORADO OO CARAJÁS, ESTADO DO

PARÁ, TENDO POR OBJETO O CONVENIO DESTINA.SE

PARA AQUISIÇÃO DE MAQUINAS PARA MELHORAR

AS ESTRADAS DO MUNICíPIO E DAR SUBSÍDIOS PARA

QUE OS AGRICULTORES POSSAM RETIRAR SEUS

PRODUTOS DE MANEIRA JUSTA.

A UNIÂo, por intermédio da SUPERINTENoÊNC|A REGIoNAL Do SUt Do PARÁ- INCRA/sR(27), situada
na Avenida Amazonas, s/ne, Agrópolis do lncra, bairro Amapá, Marabá/PA, doravante denominado
simplesmente CONCEDENTE, neste ato representado por seu Superintendente Regional, Senhor
AVEILTON SIIVA DE SOUZA, brasileiro, SIAPE: 3195268 e portador do CPF np. 864.702.992-53, residente e

domiciliado à Avenida Amazonas, s/ne, bairro Amapá, Marabá/PA, nomeado pela Portaria 180, publicada

no Diário Oficial da União em 02/06/2020, seção 2, e do outro lado, o MUNICíPIO DE ELDORADO DO

JRAJÁ' CNPJ n' 84.139.633/0001-75, sedíado Rua Rio Vermelho, QD 51,01, Edif Prédio de esquina -

centro. Eldorado do Carajás - PA. CEP: 68524-000, doravante denominada simplesmente CONVENENTE,

neste ato representada por sua Prefeita, a Senhora IARA BRAGA MIRANDA, brasileira, portadora do CPF

ns 7 O2.629.262-5 3, residente e domiciliado na Avenida Carajás, 726, Centro, Eldorado do Carajás/PA CEP:

68524000, RESOwEM, celebrar o presente Convênio, registrado na Plataforma Mais Brasil, com
endereço eletrônico: https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/Principal/Principal.

do, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar ne 101, de 04 de maio de 2000, na Lei no 8.666, de 21

de junho de 1993, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto
Federal no 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto Federal np 7.983, de 08 de abril 2013, no
Decreto Federal ns 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela Portaria lnterministerial
MP/MF/CGU ns 424, de 3O de dezembro de 2016 e atualizaçôes, consoante o processo administrativo em
epígrafe e mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CúUSUI.I PRIMEIRA- DO OBJETO

Aquisição de equipamento/ou máquina para melhoria da trafegabilidade em estradas vicinais no

Município de Eldorado do Carajás.

2. CúUSUU SECUNDA - DA VTNCUTAçÃO DAS PEçAS DOCUMENTAIS

lntegram este Termo de Convênio, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho e o Projeto
Básico propostos pelo CONVENENTE e aprovados pelo CONCEDENTE no Plataforma Mais Brasil, bem

https://sei.incra,gov.br/sei/contrclador.php?âcáo=docurnênto_imprimiÍ_web&acao_odgem=áÍvorê_visuâli2ár&id_documento= 12956075&inírâ_si. .. 1/20
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como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os partícipes acatam integralmente.

Subcláusula Única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de
Trabalho, desde que não haja alteração do objeto e sejam submetidos e aprovados previamente pela
autoridade competente do CONCEDENTE.

3. cúusulA TERCETRA - DA coNDlçÃo suspENstvA

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à apresentação tempesüva dos seguintes documentos
pelo CONVENENTE e à respecüva aprovação pelo CONCEDENTE:

a) Projeto Básico, nos termos do art. 12, § 1, XXVll, dâ Portâria lntermin isterial ns 424, de 2016;

b) Plano de Trabalho aprovado;

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

Subcláusula Primeira. O CONVENENTE deverá apresentar o(s) documento(s) referido(s) no caput desta
cláusula, antes da liberação da primeira parcela dos recursos, no prazo de 6 (seis) meses, contados da
data da assinatura do presente Termo, prorrogável, uma única vez, por igual período, ate o limite de 18
(dezoito) meses, incluindo-se eventual prorrogação.

\-§ubcláusula Segunda. O(s) documento(s) referido(s) no caput será(ão) apreciado(s) pelo CONCEDENTE e,

se aprovado (s), ensejará(ão) a adequação do Plano de Trabalho, se necessárío.

Subcláusula Terceira. Constatados vícios sanáveis no(s) documento(s) apresentado(s), o CoNCEDENTE

comunicará o CONVENENTE, estabelecendo prazo para saneamento.

Subcláusula Quarte. Caso o(s) documento(s) indicado(s) no caput deste cláusula não seja(m) entregue(s)
ou receba(m) parecer contrário à sua aceitação, proceder-se-á à extinção do convênio, nos termos dos
arts.21, § 79,24, § 7, e 27, XVlll, da Portaria lnterministerial n2 424, de2016.

Subcláusula Qulnta. quando houver, no Plano de Trabalho, a previsão de transferência de recursos para a
elaboração do projeto básico e/ou termo de referência, limitada a 5% (cinco por cento) do valor total do
instrumento, a liberação do montante correspondente ao custo do servíço se dará após a celebração do
instrumento, conforme cronograma de liberação pactuado entre as partes.

Subcláusula Sexta. A rejeição pelo CONCEDENTE do projeto básico e/ou termo de referência, custeado
com recursos da União, enseja a imediata devolução dos recursos aos cofres da União, sob pena de
instauração de tomada de contas especial.

Yubcláusula Sétima. Ficam vedadas as reformulações dos projetos básicos das obras e serviços de

engenharia aprovados pelo CONCEDENTE ou pela mandâtária.

Subctáusula Oitava. A análise pelo CONCEDENTE ou pela mandatária acerca do orçamento esümado no
Projeto Básico e/ou Termo de Referência será realizada, no mínimo:

| - da seleção das parcelas de custo mais relevantes contemplando na análise no mínimo dez por cento do
número de itens da planilha que somados correspondam ao valor mínimo de oitenta por cento do valor
total das obras e serviços de engenharia orçados, excetuados os itens previstos no inciso ll do capuu e

ll - dos custos dos serviços relativos à mobilização e desmobilização, canteiro e acampamento e
administração local.

4. CúUSUIA QUARTA - DAS OBRIGAçÕES GERAIS

Sem prejuízo das demais cláusulas deste Convênio, são obrigações dos partícipes:

I. DO CONCEDENTE:

a) realizar no Plataforma Mais Brasil os atos e os procedimentos relativos à formalização, alteração,
execução, acompanhamento, análise da prestação de contas e, se for o caso, informações acerca de

Tomada de Contas Especial;

hnpô:/àói.i''rf-9óv.},"','oiàoãtEládo..php?ádedod,'rdiD_irtPríhir_E|râóoá._d9r'É-ffi_eiàuáli!óraid_do@hrnlrí?466075âiáí"r_!i-.. a/?O
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b) transferir ao CONVENENTE os recursos financeiros previstos para a execução deste Convênio, de
acordo com a programação orçamentária e financeira do Governo Federal e o estabelecido no
cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execução do objeto deste Convênio, comunicando ao
CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras pendências
de ordem técnica ou legal, bem como suspender a liberaçâo de recursos, fixando o prazo estabelecido na
legislação pertinente para saneamênto ou apresentação de informações e esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteração do Convênio e do seu Plano de Trabalho;
e) dispor de condiçôes e de estrutura para o acompanhamento, verificação da execução do objeto e o
cumprimento dos prazos relativos à prestação de contas; e

f) divulgar atos normativos e orientar o CONVENENTE quanto à correta execução dos projetos e
aüvidades.

II . DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho e Projeto Básico aprovados
pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio;

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

c) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Convênio,
observando a qualidade, quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto Básico
e/ou Termo de Referência, designando profissional habilitado no local da intervenção, com a respectiva
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;

d) elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e
institucional necessária à celebração deste Convênio, de acordo com os normativos do programa, bem
como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de
projetos emiüdos pelo órgão ambiental competente, órgão ou enüdade da esfera municipal, estadual,
distrital ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação
aplicável;

e) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços
conveniados, em conformidade com as normas brasileiras ê os normativos dos programas, ações e

aüvidades, determinando a correção de vícios que possam comprometer a fruição do beneficio pela
população beneficiária, quendo detectados pelo CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle;

:-1 submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer propostâ de alteração do Plano de Trabalho
aprovado, na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das

despesas;

g) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convênio em conta específica, aberta
em instituição financeira oficial, federal ou estaduâ|, inclusive os resultantes de eventual aplicação no
mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como contrapartida, aplicando-os, na conformidade
do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no cumprimento do seu objeto, observadas as vedaçôes
constantes neste instrumento relaüvas à execução das despesas;

h) proceder ao depósito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancária específica
vinculada ao presente Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso do Plano de Trabalho;

i) realizar no Plataforma Mais Brasil os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução,
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas Especial do Convênio,
quando couber, incluindo regularmente as informações e os documentos exigidos pela Portaria
lnterministerial ne 424, de 2016, sendo nele registrados os atos que, por sua nature2a, não possam ser
realizados no sistema;

j) selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pelo CONCEDENTE, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de

httssJ/sei.incra.gov.br/sêi/controlador.php?acâo=docum€nto_impdmir_web&acáo_origorn=arvoro_visualizãr&id_documento=12956075&infte_si...3,/20
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vulnerabilidade econômica e social, informando ao CONCEDENTE sempre que houver alterações;

k) esümular a participação dos beneficiários finais na implementação do objeto do Convênio, bem como
na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;

l) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em
que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de
contas;

m) manter atualizada a escrituração contábil especÍfica dos atos e fatos relativos à execução deste
Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos;

n) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar visitas in
loco e fornecendo, sempre que solicitado, as informaçôes e os documentos relacionados com a execução
do objeto deste Convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação
realizada e aos contratos celebrados;

o) permiür o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo, a

qualquer tempo e lugar, aos processos, documentos e informações referentes a este Convênio, bem
como aos locais de execução do respectivo objeto;

p) apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste Convênio, no prazo e forma
estabelecidos neste instrumento;

q) apresentar todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos
deste Convênio, a qualquer tempo e a critério do CONCEDENTE, sujeitando-se, no caso da não
apresentação no prazo estipulado na respectiva notificação, ao mesmo tratamento dispensado às
despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados, nos termos estipulados neste Termo
de Convênio;

r) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do CONCEDENTE em toda e qualquer ação,
promocional ou não, relacionada com a execução do objeto descrito neste Termo de Convênio e,

obedecido o modelo-padrão estabelecido pelo CONCEDENTE, a por a marca do Governo Federal nas
placas. painéis e outdoors de idenüficação das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os

recursos deste Convênio, consoante o disposto na lnstrução Normativa SECOM-PR no 7, de 19 de
dezembro de 2OI4, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, ou outra norma
que venha a subsütuí-la;

s) incluir nas placas e adesivos indicativos das obras informação sobre canal para o registro de denúncias,
reclamações e elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo tederal - Obras'da

.-5ecretaria de Comunicação Social da Presidência da República;

t) operar, manter e conservaÍ adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos
decorrentes do convênio, após sua execução, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e
atender as finalidades sociais às quais se destina;

u) manter o CONCEDENTE informado sobre situações que eventualmente possâm dificultar ou
interromper o curso normal da execução do Convênio e prestar ínformações, a qualquer tempo, sobre as

açôes desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo ou, ainda, na hipótese
prevista no art. 6", § 1e, da Portaria lnterministerial ns 424, de 2016, no que for aplicável;

v) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos órgãos de controle interno e externo, o acesso à

movimentação financeira da conta especÍfica vinculada ao presente Convênio;

w) dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade,
e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar o Ministério Públicos
Federal, o respectivo Ministério Público Estadual e a Advocacia-Geral da União;

x) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou
gestão financeira do convênio, comunicando tal fato ao CONCEDENTE;
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y) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela
União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões,
elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

z) disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil
visibilidade, consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o
objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e o detalhamento da aplicação dos recursos, bem
como as contrataçôes realizadas para a execução do objeto pactuado;

aa) exercer, nâ qualidade de contratante, a fiscalização sobre o contrato adminístrativo de execução ou
fornecimento - CTEF;

bb) observar o disposto na Lei ne 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas noÍmas estaduais, distritais ou
municipais vi8entes, nos casos em que a execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho,
envolver parcerias com organizações da sociedade civil;

cc) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços
de engenharia, o processo licitatório nos termos da Lei ne 8.666, de 1993, da Lei ne 12.462, de 2011, da
Lei ns 10.520, de 2002, e demais normas federais, estaduais e munícipais pertinentes às llcitações e
conÍatos ad min istrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou
inexigibilidade de licitação, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto
hásico e/ou termo de referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos

../ociais e de Bonificação e Despesas lndiretas ^ BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento
de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida,
quando for o caso;

dd) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou entidade
convenente, ou registro no Plataforma Maís Brasil que a subsütua, atestando o atendimento às

disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório, observado o disposto no art. 49 da Portaria
lnterministerial ne 424, de 2016;

ee) apresentar, por ocasião do úlümo boleüm de medíção, o Laudo de Conformidade em Acessibilidade e

respecüva Anotação de Responsabilidade Técnica - ART ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,

observadas a Lista de Verificação de Acessibilidade e as soluções propostas no Projeto Executivo de
Acessibilidade;

ff) prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e

serviços executados ou fornecidos é da empresa contrateda para esta finalidade, inclusive a promoção de

readequaçôes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do

ieto ajustado;

gg) registrar no Plataforma Mais Brasil o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela

Administração Pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por
cada licitante com a sua respecüva inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPI, o termo de
homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de
medições; e

hh) cumprir as normas do Decreto ne 7.983, de 2013, e da IN-MPDG Ns 02, de 09 de outubro de 2017,
nas licitações que realizar para a contrâtação de obras ou serviços de engenharia com os recursos
transferidos, encaminhando expressa declaração neste sentido ao CONCEDENTE ou à mandatária após
homologada a licitação.

Subcláusula Primeira. É prerrogaüva do CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade pela

execução do objeto do Convênio, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante, de modo a

evitar sua descontinuidade.

5. CúUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

Este Termo de Convênio terá vigência de 545 (qulnhentos e quarenta e cinco reais) dias consecutivos,
contados a partir da publicação do respecüvo extrato no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogada,
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mediante termo aditivo, por solicitação do CONVENENTE devidamente fundamentãda, formulada, no
mÍnimo,60 (sessenta) dias antes do seu término.

Subcláusula PrimeiÍe. A prorrogação além dos prazos estipulados no art. 27, inciso V da Portaria
lnterministerial n. 424, de 2016, somente será admitida nas hipóteses de que trata o art. 27, §3c, da
mesmâ Portaria, e desde que o novo prazo estabelecido seja compatível com o período em que houve o
atraso e viável para a conclusão do objeto pactuado.

Subcláusula Segunda. O CONCEDENTE prorogará 'de ofício" a vigência deste Termo de Convênio,
quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso
verificado.

6. cúusutn srxta - Do vAtoR E DA DorAÇÃo oRçAMENTÁR|A

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, neste ato fixados em RS 511.000,00
(quinhentos e onze mil reais), serão alocados de acordo o cronograma de desembolso constante no
Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

a) RS 501,000,00 (qulnhêntos e um mll reals), relativos ao presente exercÍcio, correrão à conta da
dotação alocada no orçamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei nB 13.808, de 15 de janeiro
2019 (LOA/2019), publicada no DOU, de 16 de janeiro de 2019, UG 133080, assegurado pela Nota de
Empenho ne 2021NE00092, vinculada ao Plâno lnterno ne D2114000606, PfRES 205450, à conta de

\-/recursos oriundos do Tesouro Nacional, Fonte de Recursos 0144(Xr0000, Natureza da Despesa 444042;

b) RS10.000,00 (der mll rêals), relâtivos à contrapartida do CONVENENTE, de que trata o art. 78 da Lei
ne 13.707, de 14 de agosto de 2018, (LDO/2019) publicada no Diário Oficial da União, de 15 de agosto de
2018, estão consignados aÍavés da Lei Municipal.

Subcláusula PÍlmelra. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a PagaL o quantitativo das
metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que não prejudique a

funcionalidade do objeto pactuado, mediante aprovação do CONCEDENTE.

Subcláusula Segunda, O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orçamento os

subprojetos/su baüvidades contemplados pelas transferências dos recursos para a execução deste
Convênio.

7. CúUSULA SÉNMA - DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE integralizar a parcela da contrapartida financeira, em conformidade com os
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, mediante depósito na conta
bancária especÍfica do Convênio, podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do

VCONVENENTE.

Subcláusula Primeira. O aporte da contrapartida observará as disposiçôes da lei federal anual de

diretrizes orçamentárias em vigor à época da celebração do Convênio ou eventual legislação específica

aplicável.

Subcláusula Segunda. As receitãs oriundas dos rendimentos de aplicação dos recursos no mercado
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida.

Subcláusula Terceira. A comprovação pelo proponente de que a contrapartida proposta está
devídemente assegurada, deverá ocorrer previamente à celebração do instrumento.

8. cúusutA otrAvA - DA LTBERAçÃo Dos REcuRsos

Os recursos financeiros relativos ao repasse do CONCEDENTE e à contrapartida do CONVENENTE serão
depositados e geridos na conta bancária especÍfica vinculada ao presente Convênio, aberta em nome do
CONVENENTE exclusivamente em instituição financeira oficial, federal ou estadual.

Suhcláusula Primeira. A conta corrênte específica será nomeada fazendo-se menção ao presente
Convênio e deverá ser registrada com o número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ do órgão ou da entidade CONVENENTE.

Subcláusula Setunda. A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada a(o):
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a) conclusão da análise técnica e aprovação do processo licitatório pelo CONCEDENTE; e

b) envio pela mandatária e homologação pelo Concedente da Síntese do Projeto Aprovado-SPA quando o
objeto do instrumento envolver a execução de obras e serviços e engenharia enquadrados nos incisos ll e
lll do art. 3e da Portaria lnterministerial ns 424, de 20!6;

Sucláusula Terceira. Os recursos financeiros, enquânto não utilizados, serão aplicados conforme disposto
no art. 116, § 4s, da Lei ns 8.666, de 21 dejunho de 1993.

Sucláusula quarta. Exceto no caso de liberação em parcela única, a liberação das demais parcelas ficaní
condicionada a(o):

a) execução de no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente; e

b) apresentação pelo CONVENENTE dos boletins de medição com valor superior a lD% (dez por cento) do
piso mÍnimo dos níveis previstos nos incisos l, ll e lll do art. 3e da Portaria Interministerial n'424, de
2016.

Subcláusula Quinta. É vedado o adiantamento de parcelas nos casos de execuçâo de obras e serviços de
engenharia enquadrados com valores de repasse iguais ou superiores a RS 5.000.000,00 (cinco milhões
de reais).

Subcláusula Sexta. Para os contratos de obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou

.-,superiores a RS 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), que possuam mais de uma empresâ contratada
para execução do objeto, a liberação dos recursos fica condicionada à apresentação pelo convenente dos
boletins de medição com valor superior a tO% ldez por cento) da metâ correspondente, podendo ser
inferior ao previsto na alínea "b" da Subcláusula Terceira desta Cláusula, desde que devidamente
justificado.

Subcláusula Sétlma. Na hipótese prevista no art.54, inciso lll, da Portaria Interministerial n'424, de
2016, é vedada a liberação de duas parcelas consecutivas sem que o acompanhamento tenha sido
realizado por meio de visitas in loco.

Subcláusula Oltava. Exceto no caso de liberação em parcela única, o valor do desembolso a ser realizado
pelo CONCEDENTE referente à primeira parcela não poderá exceder a 20% (vinte por cento) do valor
global deste instrumento.

Subcláusula Nona. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONVENENTE, o

cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no
referido processo licitatório.
Subcláusula Décima. A execução financeira será comprovada pela emissão de Ordem Bancária de

vTransferência Voluntária - OBTV.

Subcláusula Décima Primeira. Na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 (cento e
oitenta) dias da liberação da primeira parcela, o instrumento deverá ser rescindido.

Subcláusula Décima Segunda. É vedada a liberação da primeira parcela de recursos para o CONVENENTE

que tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo

superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Subcláusula Déclma Tercelra. Os recursos de receita serão depositados e geridos na Conta Única do
Íesouro Nacional, e enquanto não empregados na sua finalidade, serão remunerados pela taxa aplicável
a essa conta, exceto nos cesos em que características operacionais específicas não permitam a

movimentação financeira pelo sistema de caixa único, em que poder-se-á utilizar a regra excepcional de
depósito fora dessa conta, nos termos da Medida Provisória np 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.

Subcláusula Décima Quarta. Os recursos serão líberados de acordo com a disponibilidade orçamentária e

financeira do Governo Federal, em conformidade com o número de parcelas e prazos estabelecidos no

cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho aprovado no Plataforma Mais Brasil, que

guardará consonância com as metas, fases e etapas de execução do objeto do Convênio.

Subcláusula Déclme qulnte. Para recebimento de cada parcela dos recursos, deverá também o

CONVENENTE:
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a) comprovar o aporte da contrapartida pactuada, que, se financeira, deverá ser depositada na conta
bancária específica do instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma
desembolso do Plano de Trabalho; e

b) estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho, com execução de, no mínimo,70%
(setenta por cento) das parcelas liberadâs anteriormente, como condição para o recebimento de parcelas
subsequentes à primeira.

Subcláusula Décima Sexta. Nos termos do § 3c do art. 116 da Lei n! 8.666, de 1993, a liberação das
parcelas do Convênio ficará retida até o saneamento das impropriedades constatadas, quando:
| - não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, constatada
pelo CONCEDENTE ou pelo órgão competente do Sistema de Controle lnterno da Administração Pública
Federal;

ll - for verificado o desvío de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não jusüficados no
cumprimento das etapas e fases programadas, práticas atentatórias aos princÍpios Íundamentais de
Administração Pública nas conffataçôes e demais atos praticados na execução do Convênio, ou o
inadimplemento do CONVENENTE com relação a outras cláusulas conveníais básicas; e

lll - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE ou por
integrantes do respectivo sistêma de controle interno.

a-Subcláusula Décima Sétima. Os recursos deste Convênio, enquanto não empregados na sua finalidade,
serão obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em caderneta de poupança de insütuição financeira
pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação
financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando
a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores que um mês.

Subcláusula Décima Oitava. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os
rendimentos das aplicações financeiras deverão ser devolvidos ao CONCEDENTE, observada a

proporcionalidade, sendo vedado o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de
metas ao plano de trabalho pactuado.

Subcláusula Décima Nona. A conta referida no caput desta cláusula será preferencialmente isenta da
cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula Vigésima. O CONVENENTE autoriza desde já o CONCEDENTE para que solicite junto à

instituição financeira albergante da conta corrente específica:

l- a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a

._:onta única da União, caso os recursos não sejam utílizados no objeto da transferência pelo prazo de 180
(cento e oitenta) dias;

ll - o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos recursos, no prazo
previsto no art. 60 da Portaria lnteÍministerial n" 424, de 2OL6; e

lll- o bloqueio da conta no caso de paralisação da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Subcláusula Vigésima Primeira. o CONCEDENTE deverá solicitar, no caso da Subcláusula Vigésima, junto
à insütuição financeira albergante dâ conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros
por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União,

Subcláusula Vigésima Segunda. No caso de paralisação da execução pelo prazo de 180 (cento e oitenta)
dias, o CONCEDENTE deverá solicitar o bloqueio da conta corrente específica vinculada a este Convênio
pelo mesmo prazo.

Subcláusula Vlgésima Têrcelra. Após o fim do prazo do bloqueio da conta, mencionado na Subcláusula

Vigésima Segunda, não havendo comprovação da retomada da execução, o instrumento deverá ser
rescindido, cabendo ao CONCEDENTE:

I - solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a transferência dos

recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, para a conta única da União; e

ll - analisar a prestação de contas.
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Subcláusula Vigéslma Quarta. É vedada a líberação de recursos pelo CONCEDENTE nos três meses que
antecedem o pleíto eleitoral, nos termos da alínea "a" do inciso Vl do art. 73 da Lei no 9.504, de 1997,
ressalvadas as exceçôes previstas em lei.

Subcláusula Vlgéslma Quinta. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste Convênio não será
oponível ao CONCEDENTE e aos órgãos de controle.

Subcláusula Vigésima Sextâ. Os recursos deverão ser mantidos na conta corrente específica do
instrumento e somente poderão ser uülizados para pagamento de despesas constantes do Plano de
Trabalho ou parã aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria
lnterministerial nP 424, de 2016.

9. cúusurA NoNA- DA ExEcuçÃo DAs DEspEsAs

O presente Convênio deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas
pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula Primeira. É vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisão do ajuste:

l- uülizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos em finalidade diversa da estabelecida neste
anstrumento;

ll - realizar despesas em data anterior à vigência do Convênio;

vlll - efetuar patamento em data posterior à vigência do Convênio, salvo se o fato gerador da despesa
tenha ocorrido durante a vigência deste instrumento;

lV - pagar, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante de quadro de pessoal de órgão
ou entidade pública da administração direta ou indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas
e na Lei de Diretrizes Orçementárias;

V - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a
pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere às multas e aos juros, se

decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo CONCEDENTE e desde que os prazos para
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

Vl - realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;

Vll - realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educaüvo, informativo ou de orientação social,
da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que
previstas no Plano de Trabalho;

Vlll - transferir recursos para clubes e associações de servidores ou quâisquer outras entidades
vcongêneres, 

exceto para creches e escolas para o atendimento pré-escolar;

lX - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, ou a conta que não a vinculada
ao presente Convênio;

X - celebrar contrato, convênio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber recursos
federa is;

Xl - pagar, a qualquer htulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público

da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante,
por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência tecnica ou assemelhados;

Xll - subdelegar as obrigações assumidas por meio do presente convênio, salvo se permitido neste
instrumento e em norma correlata, bem como se houver anuência expresse por parte do CONCEDENTE;

Xlll- realizar reformulações do projeto básico ou termo de referência das obras e serviços de engenharia
aprovados pelo CONCEDENTE, sem prévia autorização;

XIV- efetuar reprogramações, decorrentes de âjustes ou adequaçôes, nos projetos básicos dos

instrumentos enquadrados no inciso I do art. 3e da Portaria lnterministerial ne 424, de 2016, aprovados
pelo CONCEDENTE; e
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XV - realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas ao plano de
trabalho pactuado.

Subcláusula Segunda. Os atos referentes à movimentação dos recursos depositados na conta específica
deste Convênio serão realizados ou registrados no Plataforma Mais Brasil e os respecüvos pagamentos
serão efetuados pelo CONVENENTE mediante crédito na conta corrente de titularidade dos fornecedores
e prestadores de serviço, facultada a dispensa deste procedimento nos seguintes casos, em que o crédito
poderá ser realizado em conta corrente de titularidade do próprio CONVENENTE, devendo ser registrado
no PlataÍorma Mais Brasil o beneficiário final da despesa:

I - por ato da autoridade máxima do CONCEDENTE;

ll- na execução do objeto pelo CONVENENTE por regíme direto; e

lll - no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados às próprias custas decorrentes de
atrasos na liberação de recursos pelo CONCEDENTE e em valores além da contrapartida pactuada.

Subcláusula Terceira. Antes da realização de cada pagamento, o CONVENENTE incluirá no Plataforma
Mais Brasil, no mínimo, as seguintes informações:

| - a desünação do recurso;

ll - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;

- lll - o contrato a que se refere o pagamento realizado;

lV - informações das notas fiscais ou documentos contábeis; e

V - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relaüva ao pagamento.

Subcláusula Quarta. Excepcionãlmente, mediante mecanismo que permita a identificação do beneficiário
do pagamento pela instituição financeira depositária, poderá ser realizado, no decorrer da vigência do
instrumento, um único pagamento por pessoa ísica que não possua conta bancária, até o limite de R$

1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subcláusula quintâ. Para obras de engenharia com valor superior a RS 10.000.000,00 (dez milhões de
reais) poderá haver liberação do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos
postos em canteiro, que tenham peso significaüvo no orçamento da obra conforme disciplinado pelo
CONCEDENTE, desde que:

| - seja apresentado pelo convenente Termo de Fiel Depositário;

ll - a aquisição de materiais ou equipamentos constitua etapa específica do plano de trabalho;
v lll - a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatório disünto da contratação de serviços de

engenharia ou, no caso de única licitação:

a) haja previsão no ato convocatório;

b) o percêntual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praücado

sobre os serviços de engenharia;

c) haja justificativa técnica e econômica para essa forma de pagamento;

d) o fornecedor apresente garantia, como carta fiança bancária ou instrumento congênere, no valor do
pagamento pretendido; e
lV - haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em
canteiro.

Subcláusula Sexta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação
específica, bem como de equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orçamento das

obras, o desbloqueio de parcela para pagamento da respectiva despesa farse-á na forma do art. 38 do
Decreto n-o 93.A72, de 1986, observadas as seguintes condições:

l- esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produção de
material ou equipamento especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular
destinada a empreendimento específi co;
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ll - os equipamentos ou materiais que tenham peso significativo no orçamento das obras estejam
posicionados nos canteiros;

lll - o pa8amento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos
materiais ou equipamentos; e

lV - o fornecedor ou o convenente apresentem uma carta fiança bancária ou instrumento congênere no
valor do adiantamento pretendido.

10. cúusuLA DÉctMA - DA CONTRATAçÃO COM TERCETROS

O CONVENENTE deverá observar, quando da contratação de terceiros para execução de obras, serviços
ou aquisição de bens com recursos da União vinculados à execução do objeto deste Convênio, as

disposições conüdas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei ns 12.462, de 2011, na Lei ns 10.520, de 2002, e
demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes às licitações e contratos administrativos,
inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação.

Subcláusula Primeira. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente poderão
ser publicados pelo CONVENENTE após a assinatura do presente Convênio e aprovação do projeto básico
ou do termo de referência pelo CONCEDENTE, devendo a publicação do extrato dos editais ser feita no
Diário Oficial da União, sem prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade usualmente utilizados pelo
CONVENENTE.

-Subcláusula Segunda. Para contratação de bens e serviços comuns, inclusive de engenharia, será

obrigatório o uso da modalidade pregão, nos termos da Lei nq 10.520, de 2002, e do regulamento
previsto no Decreto n-o 5.450, de 2005, preferencialmente na forma eletrônica, cuja inviabilidade de
uülização deverá ser devidamente justificada pela autoridade competente do CONVENENTE.

Subcláusula Terceira. Na contratação de bens, serviços e obras com recursos do presente Convênio, o

CONVENENTE deverá observar os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos arts.2e a 6e da
lnstrução Normativa SLTI/MP ns 01, de 19 de janeiro de 2010, no que couber.

Subcláusula Quarta. As atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas decorrentes
das licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, deverão ser
registradas no Plataforma Mais Brasil.

Subcláusula Quinta. O CONCEDENTE deverá verificar os procedimentos licitatórios realizados pelo

CONVENENTE, atendo-se à documentação no que tange aos seguintes aspectos:

a) contemporaneidade do certame;

.-b) compaübilidade dos preços do licitante vencedor com os preços de referência;

c) enquadramento do objeto conveniado com o eÍetivamente licitado, e

d) fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONVENENTE ou registro no
Plataforma Mais Brasil que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao

procedimento licitatório.

Subcláusula Sexta. Compete ao CONVENENTE:

a) realizar, sob sua inteira responsabilidade, sempre que optar pela execução indireta de obras e serviços,

o processo licitatório nos termos da Lei ns 8.666/1993, da Lei np 72.462/2011, da Lei ne 10.520/2002, e

demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes às licitações e contratos administraüvo§,
inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispensa e/ou inexigibilidade de licitação,

assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto básico e/ou termo de

referência, da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e

Despesas lndiretas - BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por
item de orçamento ou conjunto deles, além da disponibilização da contrapartida, quando for o caso;

b) registrar no Plataforma Mais Brasil o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela

Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com o
seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do Contrato Administraüvo de
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Execução ou Fornecimento - CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

c) prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou Fornecimento - CTEF que a

responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa
contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas
impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto conveniado;

d) abster-se de incluir, no contrato celebrado para a execução do objeto deste Convênio, obras, serviços,
aquisições, locações ou quaisquer outros itens estranhos aos definidos no Plano de Trabalho, sob pena de
adoção das medidas cabíveÍs por parte do CONCEDENTE;

e) exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato Administrativo de Execução ou
Fornecimento - CTEF, nos termos do art. 7e, inciso lX e §§ 4e e 5e, da Portaria lnterministerial ne 424, de
2016;

f) inserir cláusula, nos contratos celebrados à conta dos recursos deste Convênio, que obrigue o
contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle
interno e externo, aos processos, documentos, informações, registros contábeis e locais de execução,
referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a insütuição financeira oficial não controlada
pela União faça a gestão da conta bancária especÍfica do Convênio;

..-g) cumprir as normas do Decreto ns 7.983, de 2013, nas licitações que realizar para a contratação de
obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos, por meio de declaração do representante
legal do órgão ou entidade pública responsável pela licitação, a qual deverá ser inserida no Plataforma
Mais Brasil ou encaminhada ao CONCEDENTE após a homologação da licitação;

h) em caso de celebração de termo aditivo, o serviço adicionado âo contrato ou que sofra alteração em
seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência, manüda a

proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista

no parágrafo único do art. 14 do Decreto ns 7.983, de 2013, e respeitados os limites do § 1s do art. 65 da

Lei nc 8.666, de 1993;

i) para a execução do objeto deste Convênio, caso o regime de execução adotado sejâ o de empreitada
por preço global, deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado
com a adequação do projeto básico e/ou termo de referência que integrar o edital de licitação, sendo que

as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos,
plantas, especificaçôes, memoriais e estudos técnicos preliminares do pro,eto não poderão ultrapassar,
no seu conjunto, tO% ldez por cento) do valor total do contíato, computando-se esse percentual para

\-'verificação do limite do art.65, § 1e, da Lei ne 8.666. de 1993;

j) registrãr as informações referentes às licitações realizadas e aos contratos administrativos celebrados,
para aquisição de bens e serviços necessários a fim de executar o ob.jeto do convênio, no Sistema de

Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - Plataforma Mais Brasil, no prazo de 20 (vinte) dlas após a

realização dos referidos procedimentos. (Diretriz 00412010 da Comissão Gestora do Plataforma Mais
Brasil).

Subcláusula Sétima. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais transferidos mediante o
presente Convênio, a participação em licitação ou a contratação de empresas que constem:

| - no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência,

Fiscalização e Controladoria-Geral da União;

ll - no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como impedidas ou suspensas; ou

lll - no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de lmprobidade Administrativa e lnelegibilidade,
supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça.

Subcláusula Oatava. O CONVENENTE deve consultar a situação do fornecedor selecionado no Cadastro
Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEls, por meio de acesso ao Portal da Transparência na

internet, antes de solicitar a execução da obra, a prestação do serviço ou a entrega do bem.
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Subcláusula í{ona. Nos casos em que a execução do objeto do Convênio, conforme previsto no plano de
trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com enüdade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa, deverá
ser observado o disposto na legislação específica que rege a parceria.

Subcláusula Décima. No caso de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação com
Organizações da Sociedade Civil (OSC), deverão ser observadas a Lei ne 13.019, de 31 de julho de 2014, e
as normas estaduais, distritais ou municipais aplicáveis.

11. cúusuLA DÉctMA pRtMEtRA- DA ATTERAçÃo Do coNVÊNto

Este Convênio poderá ser âlterado por meio de termo aditivo, mediante proposta do CONVENENTE,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao CONCEDÊNTE para análise e decisão, no
prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do térmíno da vigência, vedada a alteração do objeto aprovado.

Subcláusula Prlmeira, Nos eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto, deverá o
CONVENENTE demonstrar a respectiva necessidade e os beneficios que se pretende agregar ao projeto,
cuja justificetiva, uma vez aprovada pela autoridade competente do CONCEDENTE, integrará o Plano de
Trabalho.

Subc!áusula Segunda. No caso de aumento de metas, a proposta deverá ser acompanhada dos
respecüvos ajustes no Plano de Trabalho, de orçamentos detalhados e de relatórios que demonstrem a
regular execução das metas, etapas e fases já pactuadas.

-12. cúusulA DÉctMA sEGUÍ{DA - Do AcoMpANHAMENTo

lncumbe ao CONCEDENTE exercer as atribuições de monitoramento e acompanhamento da
conformidade fisica e financeira durante a execução do Convênio, além da avaliação da execução fisica e
dos resultados, na forma dos arts. 53 a 58 da Portaria lntermin isteria I ne 424, de 2016, de forma a

garanür regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, podendo assumir ou transferir a
responsabilidade pela sua execução, no caso de paralisação ou ocorrência de fato relevante, de modo a

evitar sua desconünuidade, respondendo o CONVENENTE, em todo caso, pelos danos causados a

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.

Subcláusula Primeira. O CONCEDENTE designará e registrará no Plataforma Mais Brasil representante
para o acompanhamento da execução deste Convênio, o qual anotará em registro próprio todas as

ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das
falhas observadas, verifi cando:

a) a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

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

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

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

Subcláusula Segunda. No prazo máximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente
instrumento, o CONCEDENTE deverá designar formalmente o servidor ou empregado responsável pelo
seu acompanhamento.

Subcláusula Terceira. A conformidade financeira deverá ser aferida durante toda a execução do objeto,
devendo ser complementada pelo acompanhamento e avaliação do cumprimento da execução fisica do
cumprimento do objeto, quando da análise da prestação de contas final.

Subcláusula Quarta. O CONCEDENTE deverá prover as condíções necessárias à realização das aüvidades
de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o plano de trabalho e a metodologia estabelecida no
anstrumento, bem como visitas in loco considerando os marcos de execução do cronograma fisico,
podendo ainda ocorrer outras visitas quando identificada a necessidade pelo órgão CONCEDENTE.

Subcláusula Quinta. No exercício da atividade de acompanhamento da execução do objeto, o
CONCEDENTE poderá:

| - valer-se do apoio técnico de terceiros;
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ll - delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao
local de aplicação dos recursos, com tal finalidade;

lll - reoriênter açôes e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na
execução do instrumento;

lV - solicitar diretamente à instituição financeira comprovantes de movimentação da conta bancária
específica do Convênio;

V - programar visitas ao local da execução, quando couber, observado o disposto no art. 54, caput, incisos
I a lll, dâ Portaria lnterministerial ne 424, de 2016;

Vl - utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais na
internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação; e

Vll - valer-se de outras formas de acompanhamento âutorizadas pela legislação aplicável.

Subcláusula Sexta. Constatadas irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de
ordem tecnica, apuradas durante a execução deste Convênio, o CONCEDENTE suspenderá a liberação de
parcelas de recursos pendentes e comunicará o CONVENENTE para sanear a situação ou prestar
informações e escla recimentos, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável por igual
perÍodo.

'ubcláusula Séüma. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, o CONCEDENTE, no prazo
-d. 45 (quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e comunicará quanto à aceitação, ou não, das

jusüficativas apresentadas e, se for o caso, realizará a apuração do dano ao erário.

Subcláusula Oltava. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-os, fará constar nos autos do
processo as jusüficativas prestadas e dará ciência ao Ministério da Transparência, Fiscalização e
Controladoria-Geral da União, nos termos do arl.7e, § 2e, da Portaria lnterministeria I ne 424, de 2O16.

Subcláusula Nona. Caso as justificativas não sejam acatadas, o CONCEDENTE abrirá prazo de 45
(quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendência e, havendo dano ao erário, deverá
adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento.

Subcláusula Décima. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento
ensejará obrigação do CONVENENTE devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a
quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o úlümo dia do mês anterior
ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efeüvação da
devolução dos recursos à conta única do Tesouro.

Yubcláusula Décima Primeira. A permanência da irregularidade após o prazo estabelecido na Subcláusula

Nona ensejará o registro de inadimplência no Plataforma Mais Brasil e, no caso de dano ao erário, a
imediata instauração de tomada de contas especial ou, na hipótese de aplicação do artigo 6e da lnstrução
Normaüva TCU 71, de 2012, a adoção de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade
administrativa ou ainda requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais
cabíveis, com vistas à obtenção do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso,

sem prejuízo da inscrição do CONVENENTE no Cadastro lnformaüvo dos Créditos não quitados de órgãos
e entidades federais (CADIN), nos termos da Lei ns 10.522, de 2002.

Subcláusula Déclma Segunda. As comunicações elencadas nas Subcláusulas Sexta, Sétima e Nona serão
realizadas por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, devendo a notificação ser
registrada no Plataforma Mais Brasil, e em ambos os casos com cópia para a respectiva Secretaria da

Fazenda ou secretaria similat e para o Poder Legislativo do órgão responsável pelo instrumento.

Subcláusula Décima Terceira. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou
obstáculo à atuação do CONCEDENTE e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo
Federal, no desempenho de suas funções insütucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos

recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Subcláusula Décima Quarta. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são

responsáveis. para todos os efeitos. pelos atos gue praticarem no acompanhamento e fiscalização da
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execução deste instrumento, não cabendo a responsabilização do CONCEDENTE por inconformidades ou
irregularidades prâticadas pelo CONVENENTE, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão
de
responsabilidade atribuída ao CONCEDENTE.

Subcláusula Décima Quinta, O CONCEDENTE comunicará aos órgãos de controle qualquer irregularidade
da qual tenha tomado conhecimento e, havendo fundada suspeita da prática de crime ou de ato de
improbidade administrativâ, cienüficará os Ministérios Públicos Federal, Estadual e a Advocacia-Geral da
União, nos termos dos arts. 7s, §§ 2s e 3s, e 58 da Portaria lnterministerial ne 424, de 2076.

13. CúUSULA DÉC|MA TERCETRA - DA FISCAUZAçÃO

lncumbe ao CONVENENTE exercer a atribuição de fiscalização, a qual consiste na atividade administrativa
realizada de modo sistemático, prevista na Lei ns 8.666, de 1993, com a finalidade de verificar o
cumprimento das disposições contratuais, técnicas e admÍnistrativas em todos os seus aspectos.

Subcláusula Única. A fiscalização pelo CONVENENTE deverá:

l- manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência
necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços;

ll - apresentar ao CONCEDENTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que

acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a Anotação de Responsabilidade Técnica -

"ART da prestação de serviços de fiscalização a serem realízados; e

lll - verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos de qualidade

estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados.

74, CúUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PRESTAçÃO DE CONTAS

O órgão ou entidade que receber recursos por meio deste Convênio estará sujeito a prestar contas da sua

boa e regular aplicação, na forma estabelecida pelo art. 59 a 64 da Portaria lnterministerial ns 424, de
20t6.

Subcláusula Primeira. A prestação de contas financeira consiste no procedimento de acompanhamento
sistemático da conformidade financeira, considerando o início e o fim da vigência do presente
ínstrumento, devendo o registro e a verificação da conformidade financeira ser realizados durante todo o
período de execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da Portaria lnterministerial ns 424, de
20L6.

Subcláusula Segunda, A prestação de contas técnica consiste no procedimento de análise dos elementos

\_, que comprovam, sob os aspectos técnicos, a execução integral do objeto e o alcance dos resultados
previstos nos instrumentos.

Subcláusula Terceira. A prestação de contas deverá ser registrada pelo CONCEDENTE no Plataforma Mais
Brasil, iniciando-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros do
Convênio.

Subcláusula quarta. A prestação de contas final deverá ser apresentada no prazo de até 60 (sessenta)

dias, contados do término de sua vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer
primeiro, e será composta, além dos documentos e informações registrados pelo CONVENENTE no
Plataforma Mais Brasil, pelo seguinte:

l- relatório de cumprimento do objeto, que deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e

manifestação do gestor quanto à efeüva conclusão do objeto pactuado;

ll - declaração de realização dos objeüvos a que se propunha o Convênio;

lll - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; e

lV - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os documentos
relacionados ao Convênio, nos termos do § 3e do art. 4e da Portaria lntermin isteria I ne 424, de 2016.

Subcláusula quinta. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estãbelecido neste

instrumento, o CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para sua

h.r**/,/ôi.il,l|,É.gDv.h'lê.üdtrolâdôiphp?áeô=dôouhchtô_ihpntui,_@rtaaÉ_di,am-:adúc-v:Bueüzet&id_doouhchlô=í2C5607&tith._... 15r2O
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Subcláusula Sexta. Se, ao término do prazo estabelecido na Subcláusula Quinta, o CONVENENTE não
apresentar a prestação de contas no Plataforma Mais Brasil, nos termos da Subcláusula Quarta, nem
devolver os recursos, o CONCEDENTE registrará a inadimplência no Plataforma Mais Brasil por omissão
do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade analÍtica a que estiver
vinculado, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de
outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

Subcláusula Sétlma, Caso não tenha havido qualquer execução física nem utilização dos recursos do
presente Convênio, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros
de mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

Subcláusula Oitava. O CONCEDENTE deverá registrar no Plataforma Mais Brasil o recebimento da
prestação de contas, cuja análise:

| - para avaliação do cumprimento do objeto, será feita no encerramento do instrumento, com base nas
informações contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subcláusula Quarta desta Cláusula;

ll - para avaliação da conformidade financeira, será feita durante o período de vigência do instrumento,
devendo constar do parecer final de anállse da prestação de contas somente impropriedades ou
irregularidades não sanadas até a finalização do documento conclusivo.

-Subcláusula Nona. A análise da prestação de contas, além do ateste da conclusão da execução física do
objeto, conterá os âpontamentos relativos à execução financeira não sanados durante o período de
vigência do Convênio.

Subcláusula Décima. Objetivando a complementação dos elementos necessários à análise da prestação

de contas dos instrumentos, poderão ser uülizados su bsidiariamente pelo CONCEDENTE os relatórios,
boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de
Contas, durante as atividades regulares de suas funções.

Subcláusula Décima Prlmelra. Antes da tomada da decisão final de que trata a Subcláusula Décima

Quinte, caso constatada irregularidade na prestação de contas ou na comprovação de resultados, o

CONCEDENTE notificará o CONVENENTE para sanar a irregularidade no prazo de até 45 (quarenta e cinco)
dias (art. 10, §9e, do Decreto ne 6.170, de 2OO7, c/c art.59, §9e, da Porteria lnterministerial ns 424, de
2016).

Subcláusula Décima Segunda. A notificação prévia, prevista na Subcláusula Décima Primeira, será feita
por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, com cópia para a Secretaria da Fazenda ou

.-secretaria similar e para o Poder Legislaüvo relativos ao CONVENENTE, devendo a notificação ser
registrada no Plataforma Mais Brasil.

Subcláusula Décima Terceira. O registro da inadimplência no Plataforma Mais Brasil só será efetivado
após a concessão do prazo da notificação prévia, caso o CONVÊNENTE não comprove o saneamento das

irregularidades apontadas.

Subcláusula Déclma Quarta. O CONCEDENTE terá o prazo de um ano, prorrogável por igual período
mediante jusüficaüva, contado da data do recebimento, para analisar conclusivamente a prestação de

contâs, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes. O
eventual ato de aprovação da prestãção de contas deverá ser registrado no Plataforma Mais Brasil,

cabendo ao CONCEDENTE prestar declaração expressa acerca do cumprimento do objeto e de que os

recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação.

Subcláusula Décima Quinta. A análise da prestação de contas pelo CONCEDENTE poderá resultar em:

| - aprovação;

ll - aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal de
que não resulte dano ao Erário; ou

lll - rejeição, com a determinação da imediata instauração de Tomada de Contas Especial, caso sejam
exauridas as providências cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, nos termos da

htss://sei.ind'â.gov.br/sêl/controledor.php?ecao=documênto_impdmlÍ_w€b&áceo_origom=ârvoe-visuálizer&id-doc!mento= 12956075&infre-... 16/20
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Subcláusula Décima Sexta. Quando for o caso de rejeição da prestação de contas em que o valor do dano
ao erário seja inferior â RS 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE poderá, mediante jusüficativa e
registro do inadimplemento no CADIN, aprovar a prestação de contas com ressalva.

Subcláusula Décima Sétima. Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as
providências cabíveis para regularização da pendêncía ou reparação do dano, a autoridade competente
do CONCEDENTE, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato no Plataforma Mais Brasil e
adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas Especial, observando os arts. 70
a 72 da Portaria lntermin isterial ne 424, de 2016, com posterior encamínhâmento do processo à unidade
setorial de contabilidãde a que estiver jurisdicionado para os devidos ÍegistÍos de sua competência.

Subcláusula Décima Oitava, Na hipótese de aplicação do artigo 6e da lnstrução Normativa TCU 71, de
2012, a autoridade administrativa deverá adotar outras medidas administrativas ao seu alcance ou
requerer ao órgão jurídico pertinente as medidas judiciais e extrajudiciais cãbíveis, com vistas à obtenção
do ressarcimento do débito apurado, inclusive o protesto, se for o caso,

15. CúUSUTA DÉCIMA QUINTA- DA RESTITUIçÃo DE REcURsos

Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção deste Convênio, o
CONVENENTE, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de Tomada

---de Contas Especial do responsável, providenciada pela autoridade compêtente do órgão ou entidade
concedente, obriga-se a recolher à Conta Única do Tesouro Nacional, em favor da União, por meio de
Guia de Recolhimento da União - GRU, disponível no site www.tesouro.fazenda.gov. br, portâl SlAFl,
informando a Unidade Gestora (uG) 133080 e Gestão 37201:

l. o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas obtidas
nas aplicações financeiras realizadas e não uülizadas no objeto pactuado, ainda que não tenha havido
aplicação, informando o número e a data do Convênio;

ll. o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais, na

Íorma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, â partir de data de recebimento,
nos seguintes casos:

a) quando não for executado o objeto do Convênio, excetuada a hipótese prevista no art.59, § 2e, da
Portaria lnterministerial ne 424, de 2016, em que não haverá incidência de juros de mora, sem prejuízo

da restrtuição das receitas obüdas nas aplicações financeiras realizadas;

b) quando não for apresentada a prestação de contas no prazo fixado neste instrumento; e

"zc) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecidâ neste Convênio;

d) o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados,
atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subcláusula Primeira. A devolução prevista nesta Cláusula será realizada com observância da
proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapartida do CONVENENTE,

independentemente da época em que foram aportados pelos partrtipes.

Subcláusula Segundâ. A inobservância ao disposto nesta Cláusula enseja a instauração de Tomada de
Contas Especial ou, na hipótese de aplicação do artigo 6e da lnstrução Normaüva TCU 71, de 2012, a

adoção de outras medidas administrativas ao alcance da autoridade administraüva ou ainda requerer eo
órgão jurídico pertinente as medidas judicaais e extrajudiciais cabíveis, com vistas à obtenção do
ressarcimento do debito apurado, inclusive o protesto, se for o caso, sem prejuízo da inscrição do
CONVENENTE no Cadastro lnformativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (CADIN),

nos termos da Lei ns 10.522, de 2OO2.

Subcláusula TêrceiÍa. Nos câsos de descumprímento do prazo previsto no caput desta Cláusula, o
CONCEDENTE deverá solicitar à instituição financeira albergante da conta corrente específica da

transferência a devolução imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes
da conta corrente específica do instrumento.

htFs://§ei.incia-gov.br/sêl/conlrolador-php?acao=documento_imprlmir_wêb&acao_origêm=ârvorê_visuálizãrâid_documento=12956075&infi-á_... 17120
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Subcláusula Quarta. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do
objeto pactuado ou devido a extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sÍtio
eletrônico insütucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das informaçôes referentes aos valores
devolvidos e dos motivos que derãm causa à referida devolução.

16. CúUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no âmbito deste Convênio serão de propriedade do
CONVENENTE, observadas as disposições do Decreto ne 6.170, de 2007 , e da Portaria lnterministerial ne
424, de 2016.

Subcláusula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes
adquiridos com recursos dos instrumentos necessários à consecução do ob.ieto, mas que não se
incorporam a este.

Subcláusula Segunda. O CONVENENTE deverá contabilizar e proceder à guarda dos bens remanescentes,
bem como encaminhar maniÍestação ao CONCEDENTE com o compromisso de utilizá-los para assegurar a
continuidade do programa governamental, devendo nesse documento estar claras as regras e diretrizes
de utilização dos bens.

T7. CúUSUTA DÉCIMA SÉTIMA- DA OENÚNCIA E RESCISÃO

O presente Convênio poderá ser:

l- denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e

auferindo as vantagens do tempo em que parüciparam voluntariamente da avença;

ll - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses:

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial, observadas as disposições constantes dos arts. 71 e -12 da Portaria Interministerial ne 424, de
2016;

e) inexistência de execução financeira após 180 (cento e oitenta) dias da liberação da primeira parcela,

comprovada nos termos do § 9'do art. 41 da Portaria lnterm inisteria I n'424, de 2016.

.-.Subcláusula Única, A rescisão do Convênio, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de
Tomada de Contas Especial ou inscrição do debito nos sistemas da Dívida Ativa da União, exceto se

houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade
da apuração, por medidas adminístrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades
decorrentes do ato praticado.

18. CúUSUTA DÉCIMA OITAVA- DA PUBTICIDADE

A eficácia do presente Convênio fica condicionada à publicação do respecüvo extrato no Diário Oficial da

União, a qual deverá ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da
respectiva assinatura.

Subcláusula Primeira. Será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Plotoformo
+Brosil aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da

execução e a prestação de contas do presente instrumento.

Subcláusula Segunda. O CONCEDENTE notificará a celebração deste Convênio à Câmara Municipal,
Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, conforme o caso, no prazo de 10 (dez) dias, bem como da
liberação dos recursos financeíros correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da
Iiberação, facultando-se a comunicação por meio eletrônico.

Subcláusula Tercêira. O CONVENENTE obriga-se a:

httss://sê,.mcrê.gov.brAer/controlâdor.php?acao=c,ocumento_tmprÍmÍr_web{lacáo_oígem=arvore_v,sualI2ár&d_documento= 129560 75&,nÍrâ_-.. 18nO
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a) caso seja município ou o Distrito Federal, a notificar os partidos políticos, os sindicatos de
trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município, quando da liberação de recursos
relativos ao presente Convênio, no prazo de até dois dias úteis, nos termos o art. 2e da Lei n9 9.452, de
1997, fâcultada a noüficação por meio eletrônico;

b) cienüficar da celebração deste Convênio o conselho local ou instância de controle social da área
vinculada ao programa de governo que originou a transferência de recursos, quando houver; e

c) disponibiliza4 por meio da internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta
ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de
liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a
execução do objeto pactuado, ou inserir link em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto
ao Portal de Convênios.

19. CúUSUTA DÉOMA NONA- DAS CONDIçÕES GERATS

Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

a) todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas como regularmênte efetuadas,
quando realizadas por intermédlo da Platoloma +Brosil, exceto quando a legislação regente tiver
estabelêcido forma especial;

,-5) as mensagens e documentos, resultantes da Íansmissão via fax, não poderão constituií-se em peças

de processo e os respectivos originais deverão ser encaminhados no prazo de 05 (cinco) dias;

c) as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências
que possam ter implicações neste Convênio, serão aceitâs somente se registradas em ata ou relatórios
circunstanciados; e

d) as exigências que não puderem ser cumpridas por meio do Plataforma Mais Brasil deverão ser supridas
através da regular instrução processual.

20. cúusuLA vtGÉslMA - DA coNcrtnçÃo E oo FoRo

Os partícipes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, à

tentativa de conciliação perante a Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF),

da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei ns 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida
Provisória ne 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 18, inciso lll, do Anexo I ao Decreto ne 7.392,

de 13 de dezembro de 2010. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questôes

decorrentes deste Convênio, o foro da Jusüça Federal, Seção Judiciária de Marabá, Estado do Pará, por

._,{orÇa 
do inciso I do art. 109 da Consütuição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obri8am-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza seus jurídicos e

legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

AVEITTON SILVA DE SOUZA

Supe rinte nd e nte Reg iono I SR-(27 )
Port. MAPA/ Ne 180/2020

SIAPE 3795268

IARA BRAGA MIRANDA

Prefeita Municipâl
CPF ns 702.629.262-53
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NSTÍrUTO NACTONAL DE COLONZAÇÃO E REFORMA AGRÁRA
pAREcER Ne 3i3-'69ffiitii27)MBA-D2/SR(27)MBA-
PROCESSONS 54000.13092912021-24
INTERESSADO: MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS

ASSUNTO: Avaliação Técnica de Convênio firmado entre o INCRA e o
Município de Eldorado do Carajás

Senhor Chefe da SR-27/D,

Objetivando dá continuidade ao Convênio ne 92259712021 entre o INCRA
e o Município de Eldorado do Carajás nos portaremos a anál'Be técnica das peças
técnicas anexadas na Plataforma Mais Brasil.

1. DADOS ENCONTRADOS NA PROPOSTA APRESENTADA PELA
MUNIC|PIO DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA

1.1. Concedente: lnstituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA

"I.2. Convenente: Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás

1.3. Convênio ne: 92259712O2L

L.4. Objeto: Aquisição de equipamento/ou máquina para melhoria da
trafegabilidade em estradas vicinais no Município de Eldorado do Carajás.

1.5. Dos Recursos: Os recursos prevbtos somam a importância de R$
511.OOO,OO (quinhentos e onzê mil reais), sendo R$ 5O1.OOO,OO (quinhentos
e um mil reab) recursos a serem repassados pelo INCRA e R$ 1O.OOO,OO (dez
mil reais) que deverá ser repassado como contrapartida pela Prefeitura Municipal de
Eldorado do Carajás, Estado do Pará.

1.6. Discriminaçáo das obras e seus respectivos vabres:

Discriminação do Equipamento U nid. Quant. Valor Total (R$)

Retroescâvadeira und

rorAL(R$)

2. DA ANÁUSE AO TERMO DE REFERÊNCIA E PLANO DE
SUSTENTABILIDADE:

2.1. Após análise da proposta apresentada pela Prefeitura Municipal de
Eldorado do Carajás verificamos as seguintes documentação na Plataforma Mais
Brasil:

2.1.1. Têrmo de Referêncb (SEl 11968738) aprovado pela Prefeita municipal
lara Braga Miranda, contendo os seguintes itens:

2.L.1.1. Propostas comercias de 3 (três) empresas;

2,1,L.2, Quadro comparatúo dos preços das três empresas e a mediana dos
mesmo;

2.1.L.3. Verificamos que a transferência de recurso está em parcela única no
valor de R$ 5O1.OOO,OO (quinhentos e um mil reais), há nota de emprenho no
valor ns 2021NE000092 de 27ll2l202l no valor de R$ 501.000,00 (quinhentos e um
mil reais). Quanto a parcela está conforme ao Art. 47. a) Níveis I, l-A, lV e V

I R$ 561.333,00

R$ 561.333,00



preferencialmente em parcela únka; onde o Nível l-A, parc execução de
obras e serviça de engenharia corn valores de repasse iguais
ou superiores a R$ 75O.OOO,OO ísetecerrtos e cinquenta mil reais) e
inferiores a R$ 7.5OO,OOO,OO (um milhão e quinhentos mil reais); (lncluído
pela Portaria lnterministerial ne 558, de 7O de outubro de 2O79).
2.L.2. Phno de Sustentabildade (SE111968781) aprovado pela Prefeita
municipal lara Braga, contendo os itens a seguir:

2.1.2.1. Objetivo de " P roporcionar a6 trabalhadores rurais melhores
condiç&s de para escoamento de sua prdução agrícola, abâstêcrrmento
de ,nsumos ê êscoamento da pecuárla" entres outros;

2.I.2.2. Vigência de 18 meses, no entanto será considerado o que está no Termo
de Convênio firmado;

2.L.2.3. Durabilidade e Manutenção do equipamento foi estimada em iO
anos com manutenções semestrais;

2.L.2.4. Armazenamento e Garantia. O equipamento terá seu armazenamento
aos cuidados da Secretaria Municipal de Obras que possui Galpâo para guarda do
mesmo;

2.1.2.5. Custos e Fontes dos Recursos: "Os custos previstos para as
manutenç&s peridicas e reparos do objeto estão previstos no

- rrçamento municipal da Secretaria de Obras e SentiçG Urbanos que está
inserido na Lei de Orçamento Ànuat Ne 426/2020 de 3O de dezembro de
2O2O, da Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás".
2.2. Conforme consta no site do IBGE, o município de Eldorado do Carajás
apresenta a contagem estimada da População para o ano de 2021 de
34.069 habitantes;

2.3. Conforme o art.7-l da Lei 13.242 de 30 de dezembro de 2015 - Lei de
Diretrizes Orçamentárias, a contrapartida será estabelecida em termos percentuais
do valor previsto no instrumento de transferência voluntária, considerando-se a
capacidade financeira da respectiva unidade beneficiada e seu Índice de
Desenvolvimento Humano, tendo como limite mínimo e máximo:

I - No caso dos Municípios:
a) o,Ly" (um décimo por cento) e 4"Á (quatrc por cento) paÍa
Municípios com até cinquenta mit habltantês;

2.4. Desta forma, verificamos que a proponente está com o percentual de
1,78 (um inteiro e setenta e oito centésimos por cento) de contrapartida em relação
ro valor total previsto para o execuçáo do convênio, assim ficando dentro da faixa

lrevista.
2.5. Foram apresentadas as 3 (três) Propostas Comercias (SEl 11968837)
que discriminam o equipamento.

2.6. Verificamos a inclusáo dessas informaçóes na Plataforma Mais Brasil,
aberto à consulta pública, por meio do Plataforma
Mais Brasil ( r ) conforme o que determina Arts 4 da
Portaria lnterministerial Ne 424, de 30 de dezembro de 2016 e Portaria
lntermin isterial no 558, de 10 de outubro de 2019.

3. PARECER CONCLUSIVO

3.1. Em relaçáo às peças técnicas analisadas, inseridas na Plataforma Mais
Brasil, entendemos que as mesmas e demais peças técnicas reúnem condiçÔes de
aprovação por parte do INCRA.

3.2. Assim, sendo sugere-se, SMJ, que seja aprovado o Termo de Referência
Pela autoridade competente.

Documento assinado eletronicamente por Elizeu Alves Santos,
_l: f Engenheiro(a), em 15/03/2022, às 70:47, conforme horário oficial de

lBrasilia, com fundamento no art. 6e, § 1s, do
I

flf. Pl- aal=t



A autenticidade deste documento pode ser conferlda no site
httnç //<êi inarã o.!v hr/qêi/.nntrôlâdô r êYtêrnô nhn?

informando o código
verificador 11968882 e o código CRC 89DO6474.

ReÍeÍêncla: PÍocesso no 54000.130929/2021-24 SElno 11968882



TNST|TUTO NACIONAL DE COLONTZAçÂO E REFORMA AGRÁRIA
Divisão de Desenvofuimento e Consolidação de Projetos de Assentamento

Serviço de lnfraestrutura - SR(27)MBA-D2

Processo ns 54000. 130 929 /2027-24
lnteressado: MUNICIPIO DE ELDORADO DO CARAJAS

DESPACHO

A Senhora Chefe da SR(27)/D
Após lavra do Parecer Écnico nç 6632/2O22ISR(27)MBA-D2/5R(27)MBA-

D/SR(27)MBA/INCRA (SEl 11968882) sugerindo a aprovação do Projeto Termo de
Referência do Convênio nç 922597 12021 firmado com o Município de Eldorado do
Carajás/PA encaminha-se os autos para providências cabíueb.

Ressaltasse que foi elaborado Minuta de Portaria (SEl ns 11970920) para
apreciação.

Documento assinado eletronicamente por Elizeu Alves Santos,
" lEngenheiro(a), em 1-510312022, às 10:56, conforme horário oficial de

iBrasília, com fundamento no art. 6s, § 1s, do

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

, informando o código
verrficador 11971206 e o código CRC 69CF428O.

_t

Refe Íência : P rocess o n -' 54000. 1 3092 9 12 021 -2 4 5El ns 11971206
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2220I .INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
Convênio 922597/2021
Dados da Pro
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Convênio
subtipo do ln6trumonlo NãO pOSSUi SUbtipO
Slru.çlo dâ CôhtntrÉ" NOfmal

Em execução
Slluação

SimPublicâçáo Não Publicado PÍopo3ta vla Fluxo
Aúomátlco naoEmpenhâdo

92259712021 r{úmêÍo de PÍoposta 05079312021

órgão 27016t2021
Iúm..odoPrcc..to 54000.13092912021-24

Lista de Documentos Di izados
Nenhum registro foi encontrado.
pÍoponenrs CNPJ 84.í39.633/0001-75 - MUNICIPIO DE ELDORADO DOS CARAJAS Detalhar

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fund.mcnro Lôs.r PORTARIA INTERMINISTERIAL No 424, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2016
órsào 49OOO - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
ó'ehvrncurado 2220í - lNSTlT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA
JustiÍicativa

O Município de eldorado do carajas, conforme último censo do IBGE possui uma
população 33.460 habitantes, eldorado a cada ano vem se destacando na economia

cô'.cro'izaÉo dor paraense como a cidade da pecuária (gado de corte e gado leiteiro) e da agricultura
rntor.tto. Íscíproco. (Milho como principal, Soja, mandioca, e o cacau (Em tomo 800ha de área de cultivo

beneficiada) IDH:0,632/20 Í 0. Objetivo Final: Atender as demandas da agricultura como
um todo, cultivo, produçáo, etc
Fortalecimento do setor agropecuário com ênfase nos assentâmêntos de toda região em

Púbrco slvo nosso município. Onde necessitam grandemente desse pleito para atender suas
reivindicaçôes e seus direitos básicos.

https://voluntarias.plst8formamãisbrasil.ggv.brlvoluntariss/ConsultsrProposia/Rosult€doOaConsu[aDePropostaDotalhBrProposta.do?idProposta= -. - 1/2





17lO3l2O22O8:40 Detalhar Proposta

PÍobloma ' s'r roaolvldo Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assistência nos assentamentos e aos
agricultores no cultivo de suas lavouras nessas comunidades, no qual é Íundamental

utivas se fortalecerem.
Com Aquisição dos equipamentos pleiteados propiciará vários benefícios à agricultura
familiar, à pecuária e os demais eixos agropecuários do município de Eldorado do
Carajás (PA), entre os benefícios, cito: cultivo mecanizado, condições de aumentar a
produtividade em suas áreas; apoiando as atividades dos assentados rurais do
munrcr io; melhorar a forma de cultivo de produtos da agricultura Íamiliar no município

Rêlâçáo entr€ a proposta A aquisição dos equipamentos agrícolas assegurará aos produtores as condições
necessárias para melhorar a produção, além de acesso aos demais serviços da polÍticâ

dlrêlrlzes do progÍãma
municipal de desenvolvimento econômico da aqricultura.

Rosultâdos osp€radoa

Catsgorias Equipamentos

Obioto do Conv6nio
Aquisição de equipamênto/ou máquina para melhoria da trafegabilidade em estradas
vicinais no Municíp io de Eldorado do Carajás.
o município de eldorado possui capacidade técnica e gerencial para, manuseiar o os
equipamento e dar manuten Çao nos mesmos

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Neúum registro foi encontrado.

oBw
Op6rá poÍ OBTV Sim Não

Dados Bancários
Banco BANCO DO BRASIL SA
Agênciâ 4140-8 Conta 213187

Sltuação
Conta
Regularizada

Daia da Úftima
Modiílcâção O310312022 00:00:00

Oescrlçáo
A instituiÉo bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

Datas
Data d5 Propoltt 09t12t2021
0ata Asslnatura 3011212021
oâta rnício de visônct. 3111212021
Data TéImino de
Vigônciâ Atual 29tD6t2023
oâtâ Llmltê p/ Pr8tâção
d€ Conta6 291O712023

valores

-$ 511.000,00 Valor Global
R$ 50í.000,00 Valor de Repasse
R$ 10.000,00 Valor da Contrapârtida

Ri 10.000,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapaÉida
Neúum registro foi encontrado.
Cronograma orçamentáÍio do valor do repasse
ADo Vrlor (RS)

2021 R$ 50r.000,00

https://voluntarias.plataformamaisbrasil-govbr/voluntaáas,/ConsuharPropostá/ResrttádomdtsrrltaHÍopostaDetalhaíProposta.do?idP.oposla= ... 212
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& MINISTERIO DO DESENIr'OLWMENTO AGRARIO
ÍNSTIT, NÀC- DE COLOMZACÂO E REFORMÀ ÂGRARIA

PLATATORM^ +ÊnÁ§tL

N'/ AITIO DÁ PROPOSTA:
050793t2021

OBJETO:
Âquisição de equipâmento/ou máquina para melhoria da trafegabilidade em estradas vicinais no Município de Eldorado do
Carajris.

CARACTERIZAÇÃO DOS TNTERESSES RECÍPROCOS:
O Município de eldorado do carajas, conforme último ceirso do IBGE possui uma população 33.460 habitantcs, eldorado a cada
ano vcm
se destacando na economia paracnse como a cidade da pecuríria (gado de corte e gado lcitcto) e da agricultura (Milho como
principal, Soja, mandioca, e o cacau (Em tomo 800ha de fuea de cütivo heneliciada) IDH:0,ó32I2010. Objetivo Final: Atender
as demandas da agriculturâ como um Lodo, cultivo, produçâo, etc

RELAÇAO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
aquisiçào dos equipamcntos agrícolas assegurará aos produtores as condições neccssárias para mclhorar a produçào, além de

acesso aos demais scwiços da politica municipal de dcsenvolvimcnto econômico da agricultura.

PÚBLIco ALvo:
Fortalecimento do setor agropecuáío com &rfase uos assentametrtos de toda rsgtão em nosso município. Onde necessitam
grandementc dcsse pleito para atender suas rcivindicações e szus dircitos básicos.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Mitigar as dificuldades e apoiar oferecendo assistência nos assentrmentos e aos agricultores no cultivo de suas lavouras nessas

comunidades, no qual é funtlamental para as cadeias produtivas se fortalecerem.

RESULTADOS ESPERÂDOS:
Com Aquisiçâo dos cquipameutos pleiteados propiciará vários beneficios à agriculrura familiar, à pccuária c os dernais eixos
agropecuários do município de Eldorado do Carajás (PA), cntrc os bcncílcios, cito: cultivo mecanizado. condiçõcs de aumcntar
a produtividadc cm suas árcês; apoiürdo a-s advidadcs dos asscntados ruÍais do municlpio; melhorar a forma dc cultivo dc
produtos da agricultura familiar no municipio

I - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:
22201

NONTE DO óRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRÂRIA

CPF DO RE§PONSAVEL:
864.702.992-53

NOME DO RESPONSAVEL:
AVEILTON SILVA DD SOUZA

ENDEREÇO DO RESPOn-SAVEL:
FOLHA 3I. QUADRA OT.LOTE 22

CEP DO RESPONSAVEL:
6E507-590

Relatório emitido em 1710312022 OA:45:42 Página 1 de 6



2 - DADoS DO PROPoNENTE

PROPONENTE:
1t4.r.r9.633/000r-75

R{ZÀO SOCIAL DO PROPONENTE:
MUNICIPIO DF, ELDORADO DOS CARAJAS

ENDEREÇO Jt RÍOICO OO pROpONENTE:

RUA RUA RIO VERMELHO, QD 051, OI, EDIF PREDIO DE ESQI.IINA

CIDADE:
ELDORADO DOS CARAJAS

UF
PA

CODIGO
MUNICiPIO:
0311

CE,P:

68524000

t.A.:
Administraçào
Pública Municipal

DDD/TEI,EFONE:
9499 t 32387E

BANCO:
OO1 . BANCO DO BRASIL SA

AGÊ\CI A:
4140-8

CONTA CORRENTE:
21-i r 87

CPF DO RIESPONSAVEL:
702.629.262-53

NOME DO RESPONSAITEI,:
IARA BRÀGA MIRANDA

ENDE,REÇO DO RESPONSA\'EL:
AVENIDA CARAJAS, 12ó - CENTRO

CEP DO RESPONSAVEL:
68524000

Relatório emilido êm 1710312022 O8:45:42 Página 2 de 6



4. DADO§ DO EXI:CI"}TOR/VALORES

VAÍ,OR GI.OBAL: R$5rr,000,00

\IALOR DA COIiTRAPARTIDA: R§ 10.000,00

VÀLOR DO§ REPASSIi§: Ano Valor

2o2t RS 501.000,00

VAI,OR DA CONTRAPART]DA FINANCEIRA: RS r 0.000,00

VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS: R$ 0,00

VALOR DE RENDIMENTOS DE API,ICAÇÃO: R$ 0,00

INÍCIo DE VIGÊNCTA: 3t i12t2021

}.I}I DE \:ICÊN(-IAI 29 06t2023

VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 2023

RelatóÍio emitido em 1710312A22 o8:45:.42 Página 3 de 6



5 - PLANO DE ]'R,{BALHO

I\Ieta n': I

DESCRIÇÃO: aquisição de cquipamentos

R DO REP,{SSE:

6. CRoNOGRÂMA DE DESEMBOI,SO
INSTIT. NAC. DF:, COI,ONIZACAO E REFOR]\TA AGRARIA

R$ s01.000,00

7 - CRONOGRÂNÍA DE DESE]\ÍBOLSO
MI,NICIPIO DE ELDORÀDO DOS CARAJAS

ANO:2022

META N.: I VALOR DA META RS r0.000.00

DESCRIÇÀO; aquisiçâodeequipamentos

VAI,OR DO REPASSE: RS 10.000,00 PARCELA N": I

Especilicaçâo: aquisiçàodccquipamcntos

Unidade de Medida; IJN Qusntidadc: 1.0 Valor: RS 51r.000,00

Início Preyisto: 3l l12/2021 Tórmino Previsto: 29106 2023 Vakrr Clobal: RS51r.000,00

TIF: PA Município: 0377 - ELDORADíJ DOS CARAJA§ CEP: 6852,1-000

Endcreço: rua rio vermclho q 5l n' 08

Etape/Fase n": I

EspeciÍicaçlo: aquisiçãodeequipamentos

Quantidade;
1.0 un

Valor:
R$ 5l r.000.00

[nícío Previsto:
3t/12t2021

Término Previsto:
2et06/2023

MÉS DESEMBOL§O: JaneiTo ANO: 2022

VALOR DA META: RS 50 r.000.00

PARCELAN": I

Relatório emitido em 17lA!2O22 OA'.45.42 Página 4 de 6
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8. PLANO DE APLTCAÇÂO DETALTIADO

DESCRIÇÃO Do BEM/SERWÇo: aquisiçào de equipamenros

NATIIREZA DA AQUISIÇÃO: RccuÍsos do Clonvênio NATUR-EZÂ DÀ DE§PESA: ,149052

ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: rua rio vermelho

CEP: 68524-000 UF: PÂ I!ÍUNICÍPIO: 0377 . ELDORADO DOS CAR^JÁS

IINIDADE: un QIJANTIDADE: 1,00 V. UNITÁRIO: R$ 5 I I.OO(),OO V.TOTAL: R§ 5l I .000,00

OBSERVAÇÀO:

9 . PLÂNO DE APLICAÇÃO CONSOI,II'ADO

NATURE,ZA DA DESI'ESA

Código Total Recursos Contrapartida Bens e
Scrviços

Rendimento de
Aplicação

449052 R$ 5l1.000,00 RS 5l L000.00 RS O,OO RÍi 0,00

TOTAI, GERAI.: RS 511.000.00

Relatório emltido em 1710312022 O8.45:42 Página 5 de 6



Local e Data

l0 - DEcLAR{ÇÃo

II - APROVAÇÃO PEI,O CONCEDENTE, DO PI,ANO DE TRABALHO

Aprovado

Coocedcnte
(Representânte lcgal do Órgão ou F.ntidade

I2 - ANEXOS

Na qualidade de rcprescntantc legal do proponente, declam, para fins dc provajunto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistc qualquer débito em mora ou situação de ina<limplência com o Tesouro
Nacional ou qualquer órgào ou cnúdade da Adrninisrração Pública Federal, que impeça a transÍ'erência de recursos orir.rndos

da dotações consignadas nos orçamcntos da União, na forma deste plano de (rabalho.

Pedc Defcrimento.

Locâl e Data Proponente


