Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde
CONVÊNIO
FUNASA
N. 0
1057/2013,
QUE
ENTRE
SI
CELEBRAM
A
FUNDAÇÃO
NACIONAL
DE
SAÚDE
FUNASA E O MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES I BA
PARA
EXECUÇÃO
DE
MELHORIAS
SANITÁRIAS
DOMICILIARES - MSD.

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, criada pela Lei n.0 8.029 de 12 de abril
de 1990, com Estatuto aprovado pelo Decreto n. 0 7.335, de 19 de outubro de 2010, inscrita
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ/MF sob o n. 0 26.989.350/0001-16,
sediada no Setor de Autarquias Sul - SAS , Quadra 4, Bloco "N", 5. 0 andar, na cidade de
Brasília/DF, doravante denominada
CONCEDENTE,
neste ato representada
por seu
Presidente, GILSON DE CARVALHO QUEIROZ FILHO, portador da Carteira de Identidade
n. 0 M - 663.979, expedida pela SSP/MG e do CPF/MF n.0 300 .191 .096-87 , nomeado pela
Portaria n.0 923, de 27 de abril de 2011, da Casa Civil da Presidência da República,
publicada no Diário Oficial da União n° 80, de 28 de abril de 2011 e o MUNICIPIO DE
RIACHAO DAS NEVES I BA, com sede na(o) AV. CEL.FRANCISCO MACEDO
RIACHAO DAS NEVES/BA, inscrito no CNPJ sob o no 14.100.747/0001-26, doravante
denominado CONVENENTE, neste ato representado por seu(sua) Prefeito HAMILTON
SANTANA DE LIMA, portador(a) da Carteira de Identidade n .0 1693102, expedida pelo(a)
ssp/sp e do CPF/MF
n. 0 100.102.975-53, residente e domiciliado(a) na(o) AV. CEL.
FRANCISCO MACEDO,
- , resolvem celebrar o presente CONVÊNIO com registro no
0
SICONV sob o n. 797638/2013, regendo-se pelo disposto no art. 30, VIl, da Constituição
Federal ; na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000; na Lei n° 8.666, de 21 de
junho de 1993, no que couber; na Lei n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, regulamentada
pelo Decreto n° 7.217, de 21 de junho de 2010 ; na Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010,
regulamentada pelo Decreto n° 7 .404, de 23 de dezembro de 201 O, quando aplicável ;
na
Lei n° 12.708, de 17 de agosto de 2012 ; na Lei n° 12.798 , de 04 de abril de 2013; no
Decreto n° 93 .872 , de 23 de dezembro de 1986; no Decreto n° 6.170, de 25 de julho de
2007, regulamentado pela Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507, de 24 de
novembro de 2011 ; e na Portaria FUNASA n° 902 , de 02 de julho de 2013 ; e consoante o
processo n° 25100.032192/2013-49, mediante as disposições expressas nas cláusulas
seguintes :
CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
Constitui objeto do presente Convênio a execução da ação de saneamento básico no
mun1c1p1o de RIACHAO DAS NEVES/BA, na modalidade MELHORIAS SANITÁRIAS
DOMICILIARES
MSD em RIACHAO DAS NEVES/BA, conforme as especificações
constantes do Plano de Trabalho, parte integrante deste Termo , o qual deverá ser
executado em estrita observância às normas pertinentes e de acordo com as cláusulas e
condições seguintes.
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CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES

São obrigações dos Partícipes na execução deste Convênio:
I) Da CONCEDENTE :

a) repassar os recursos financeiros ao
desembolso constante no Plano de Trabalho ;

CONVENENTE,

b) monitorar, acompanhar
resultados;

Convênio , além

e

fiscalizar

o

obedecendo

da

avaliar

o

a

cronograma

execução

e

de

os

c) verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONVENENTE, atendo-se à
documentação no que tange : à contemporaneidade do certame ; aos preços do licitante
vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência; ao respectivo enquadramento
do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e, ao fornecimento pelo CONVENENTE
de declaração expressa firmada por representante legal, ou registro no SICONV que a
substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis;
d) acompanhar e atestar a aquisição de bens e a execução dos serviços realizados no
âmbito do objeto conveniado , assim como verificar a regular aplicação das parcelas de
recursos,
condicionando
sua
liberação
ao
cumprimento
de
metas
previamente
na
Portaria
lnterministerial
MPOG/MF/CGU
n°
estabelecidas,
nos
termos
previstos
507/2011, na Portaria FUNASA n° 902/2013 e neste Instrumento ;
e) verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART. quando se tratar
de obras e serviços de engenharia ;
f) promover a execução orçamentária e financeira necessária ao Convênio , providenciando
os devidos registros nos sistemas da União;
g) analisar e aprovar a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do
objeto deste Convênio, na forma e prazos fixados no art. 76 da Portaria lnterministerial
MPOG/MF/CGU n° 507/2011 .

11) Do CONVENENTE:
a) encaminhar à FUNASA suas propostas, na forma e prazos estabelecidos;
b) executar o objeto pactuado na Cláusula Primeira , de acordo com o Plano de Trabalho ;
c) definir por etapa/fase a forma de execução, direta ou indireta, do objeto conveniado ;
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d)
elaborar
os
projetos
técnicos
relacionados
ao
objeto
pactuado,
reunir
toda
documentação jurídica e institucional necessária à celebração do convênio, de acordo com
os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da
área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental
competente, da esfera municipal, estadual, do Distrito Federal ou federal e concessionárias
de serviços públicos, conforme o caso, e nos termos da legislação aplicável ;
e) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no
convemo, observando prazos e custos , designando profissional habilitado no local da
intervenção com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica- ART;
f) assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos
produtos e serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os
normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios que
pela
população
beneficiária , quando
possam
comprometer a fruição do
benefício
detectados pela CONCEDENTE ou pelos órgãos de controle ;
g) realizar, sob sua inteira responsabilidade , o processo licitatório nos termos da Lei n°
8.666/1993 e demais
normas
pertinentes à
matéria,
assegurando a correção
dos
procedimentos
legais,
a
suficiência
do
projeto
básico,
da
planilha
orçamentária
discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas - BOI utilizado e o
respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles , a
disponibilidade de contrapartida , quando for o caso , sempre que optar pela execução
indireta de obras e serviços, bem como observar as normas do Decreto n° 7 .983/2013;
h) estabelecer, nas licitações,
valor total deste Convênio;

o critério de aceitabilidade do preço

i) apresentar declaração expressa firmada por representante legal do
CONVENENTE , ou registro no SICONV que a substitua, atestando
disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
j) exercer, na qualidade de contratante,
execução ou fornecimento - CTEF;

máximo,

limitado ao

órgão ou entidade
o atendimento às

a fiscal ização sobre o contrato administrativo de

k) estimular a participação dos beneficiários finais na implementação
convênio , bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;
I) prestar contas dos recursos transferidos
do objeto do convênio;

pela

CONCEDENTE

do

destinados à

m) fornecer
à
CONCEDENTE,
a qualquer tempo , informações
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo ;

sobre

objeto

do

consecução

as

ações
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n) prever no edital de licitação e no contrato de execução ou fornecimento - CTEF que a
responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados/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 ;
o) realizar no SICONV 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;
p) incluir regularmente no SICONV as informações e documentos exigidos pela
lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011, mantendo-o atualizado;

Portaria

CLÁUSULA TERCEIRA- DAS PROIBIÇÕES

É vedado ao CONVENENTE :
I) alterar o objeto do Convênio, exceto no caso de ampliação da execução do objeto
pactuado ou para redução ou exclusão de meta, sem prejuízo da funcionalidade do objeto
do convênio;

11) utilizar os recursos com finalidade diversa da estabelecida no Convênio e no Plano de
Trabalho, ainda que em caráter de emergência , ressalvado o custeio da implementação
das medidas de preservação ambiental inerentes às obras constantes no Plano de
Trabalho;
111) pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público ativo ou inativo e pensionista ,
integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da administração direta ou
indireta da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por serviços de consultoria
ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de
Diretrizes Orçamentárias;
IV) realizar despesa em data anterior à vigência deste Instrumento;
V) realizar despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou similar;
VI) efetuar pagamento em data posterior à v1gencia deste Instrumento, salvo se
expressamente autorizada pela autoridade competente da CONCEDENTE, desde que o
fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência deste Instrumento;
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VIl) realizar
referente a
multas, se
desde que
mercado ;

despesas com
pagamentos ou
decorrentes de
os prazos para

VIII) transferir
congêneres ;

recursos

taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária , inclusive
recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às
atraso na transferência de recursos pela CONCEDENTE, e
pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no

para

clubes,

associações

de

servidores

ou

quaisquer

entidades

IX) realizar despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de
orientação social , desde que devidamente justificadas, das quais não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos e desde que previstas no Plano de Trabalho ;
X) celebrar outros Convênios com o mesmo objeto deste, exceto quando se tratar de ações
complementares ; e
CLÁUSULA QUARTA- DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA

O projeto básico/termo de referência deverá ser apresentado antes da celebração do
instrumento, sendo facultado à CONCEDENTE exigi-lo depois, desde que antes da
liberação da primeira parcela dos recursos e deverá conter o conjunto de elementos
necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou
serviço, ou comple xo de obras ou serviços, elaborado com base nas indicações dos
estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do
custo da obra ou serviço de engenharia e a definição dos métodos e do prazo de execução.
Parágrafo Primeiro. O projeto básico/termo de referência poderá ser dispensado no caso
de padronização do objeto, a critério da autoridade competente da CONCEDENTE , em
despacho fundamentado.
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Parágrafo Segundo. O projeto básico/termo de referência deverá ser apresentado no
prazo de até 09 (nove) meses, prorrogável uma única vez por igual período, a contar
da data da celebração, conforme a complexidade do objeto. O CONVENENTE deverá
apresentar justo motivo para o atraso na apresentação do projeto básico/termo de
referência , cabendo à área técnica examinar tanto a possibilidade de prorrogação, quanto a
relevância da justificativa apresentada .
Parágrafo
Terceiro.
O
projeto
básico/termo
de
referência
será
CONCEDENTE e, se aprovado, ensejará a adequação do Plano de Trabalho.

apreciado

pela

Parágrafo Quarto . Constatados vícios sanáveis no projeto básico/termo de referência,
estes serão comunicados ao CONVENENTE, que disporá de prazo para saná-los. O não
atendimento das recomendações técnicas para regularização do projeto, no prazo
estipulado, ensejará a extinção do Convênio e o cancelamento da transferência dos
recursos .
Parágrafo Quinto. Caso o projeto básico ou o termo de referência não seja entregue no
prazo estabelecido no Parágrafo Segundo ou receba parecer contrário à sua aprovação,
proceder-se-á à extinção do convênio, caso já tenha sido assinado.
Parágrafo Sexto.
Quando houver, no Plano de Trabalho , a previsão de transferência de
recursos para a elaboração do projeto básico ou do termo de referência , é facultada a
liberação do montante correspondente ao custo do serviço.
CLÁUSULA QUINTA -DOS RECURSOS FINANCEIROS

A CONCEDENTE, por força deste Convênio, transferirá ao CONVENENTE recursos no
valor total de
R$ 500.000,00 ( Quinhentos Mil Reais ), sendo que sobre R$ 250.000,00 (
Duzentos e Cinquenta Mil Reais ), a despesa ocorrerá à conta de dotação orçamentária
consignada na Lei n° 12.798, de 04 de abril de 2013 (LOA), e no(s) Programa(s) de
Trabalho:
10512206876520001,
UG
255000,
Gestão
36 .211,
conforme
discriminação
abaixo, e sobre 250.000,00 , ocorrerá à conta de dotação orçamentária a ser consignada,
oportunamente , mediante apostilamento.

Fonte: 6151 ED: 444042 R$ 250.000,00 NE no 2013NE801531 de 20/12/2013.
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Parágrafo Primeiro . As despesas decorrentes da execução do presente Convênio em
exercício(s) subsequente(s), no que corresponde a CONCEDENTE, correrão à conta de
suas dotações orçamentárias dos respectivos exercícios financeiros , sendo objeto de
apostila a indicação do respectivo crédito e empenho, bem como , se houver, da
contrapartida de recursos do CONVENENTE.
Parágrafo Segundo. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o
quantitativo das metas constantes no Plano de Traba lho poderá ser reduzido até a etapa
que apresente funcionalidade, mediante aprovação da CONCEDENTE.

CLÁUSULA SEXTA- CONTRAPARTIDA

O CONVENENTE se obriga a apl icar, na consecução dos fins pactuados por este Conv ênio
recursos próprios no total de R$12.000,00 ( Doze Mil Reais ), a título de contrapartida ,
conforme descrito no Plano de Trabalho, observado o disposto na Lei de Diretrizes
Orçamentárias vigente .
Parágrafo Primeiro. A contrapartida , conforme prevista no Plano de Trabalho , será
calculada sobre o valor total do objeto e deverá ser atendida por meio de recursos
financeiros e de bens ou serviços, se economicamente mensuráveis:

I) a contrapartida, quando financeira , deverá ser depositada na conta bane ária específica
do Convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso;
11) a contrapartida por meio de bens e serviços , quando aceita , deverá ser economicamente
mensurável devendo constar do Plano de Trabalho a forma de aferição do valor
correspondente em conformidade com os valores praticados no mercado ou , em caso de
objetos padronizados, com parâmetros previamente estabelecidos ;
111) a contrapartida , a ser apartada pelo CONVENENTE , será calculada observados
percentuais e as condições estabelecidas na lei federal anual de diretrizes orçamentárias;

IV) o proponente deverá comprovar que os recursos ,
contrapartida proposta estão devidamente assegurados;

bens

e

serviços

referentes

os

à
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V) a contrapartida financeira, sendo o CONVENENTE ente público, deverá ser comprovada
por meio de previsão orçamentária.
Parágrafo Segundo. O CONVENENTE se compromete a alocar recursos em valor
superior ao limite máximo, definido na legislação retro mencionada, quando for necessário
para a execução do objeto.
CLÁUSULA SÉTIMA· DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS

A liberação dos recursos do Convênio obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no
Plano de Trabalho e guardará consonância com as metas e fases ou etapas de execução do
seu objeto, observando as disposições do art. 54 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n°
507/2011, da Portaria FUNASA n° 902/2013 e o disposto neste Instrumento.
Parágrafo Primeiro. O CONVENENTE deverá incluir os recursos recebidos proven ientes deste
Convênio no respectivo orçamento e para o caso de despesas a serem realizadas em
exerciCIOS futuros, os recursos para atendê-las deverão ser consignados no plano plurianual ou
em prévia lei que os autorize.
Parágrafo Segundo.
Os recursos transferidos pela CONCEDENTE serão depositados e
geridos na conta bancária especifica do Convênio exclusivamente em instituição financeira
controlada pela União e, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente
aplicados:

I) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso
for igual ou superior a um mês; e
11) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou
lastreada em título da dívida pública federal , quando a
menores.

em operação de mercado aberto
utilização se verificar em prazos

Parágrafo Terceiro.
Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser
aplicados no objeto deste Convênio, estando sujeitos às mesmas condições de prestações de
contas exigidas para os recursos transferidos .
Parágrafo Quarto . As receitas oriundas dos rendimentos da aplicação no mercado financeiro
não poderão ser computadas como contrapartida ofertada pelo CONVENENTE.
Parágrafo
deverá :

Quinto.

Para

o

recebimento

de

cada

parcela

dos

recursos ,

o

CONVENENTE

I) comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada que deverá ser depositada na conta
específica deste Instrumento em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de
desembolso previsto no Plano de Trabalho ;
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11) atender às ex1gencias para a contratação e pagamento previstas nos arts. 56 a 64, da
Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011 ; e
111) estar em situação regular com a execução do Plano de Trabalho.
Parágrafo Sexto. A liberação das parcelas do Convênio será suspensa até a correção das
impropriedades ocorridas, nos seguintes casos :
I) quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente
recebida, constatada pela CONCEDENTE ou pelos órgãos do Sistema de Controle Interno da
Administração Pública ;

li) quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos , atrasos não
justificados no cumprimento das etapas e fases programadas , práticas atentatórias aos
princ1p1os fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos
praticados na execução do Convênio; e
111) quando
Convênio.

for

descumprida ,

pelo

CONVENENTE,

qualquer

cláusula

ou

condição

do

Parágrafo Sétimo. O CONVENTENTE deverá notificar os partidos políticos , os sindicatos
de trabalhadores e as entidades empresariais com sede no município quando ocorrer a
liberação de recursos financeiros pela FUNASA, como forma de incrementar o controle
social , em conformidade com a Lei n° 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio
eletrônico, nos termos do inciso XI do art. 6° da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n°
507/2011.
CONCEDENTE
Parágrafo Oitavo. Os recursos financeiros relativos ao repasse do
somente serão liberados após a apresentação , pelo CONVENENTE, da Licença Ambiental
de Instalação, quando couber.
CLÁUSULA OITAVA- DO PRAZO PARA O INÍCIO DA EXECUÇÃO FÍSICA
Após

a

liberação

do

recurso

pela

CONCEDENTE ,

compromete-se

o

CONVENENTE

a

iniciar a execução física do objeto no prazo máximo de 6 (seis) meses, prorrogável após
solicitação

devidamente justificada,

a ser analisada

pela

área

técnica

da

CONCEDENTE,

sob pena de cancelamento oficial da transferência .
CLÁUSULA NONA- CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS
O CONVENENTE deverá incluir, nos contratos celebrados à conta dos recursos do
presente Convênio, cláusula que obrigue o contratado a conceder livre acesso aos
documentos e registros contábeis da empresa , referentes ao objeto contratado , para os
servidores da CONCEDENTE e dos orgaos de controle, na forma do art. 56 , em
conformidade com o art. 43, inciso XX, da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n°

F

Ministério da Saúde
Fundação Nacional de Saúde

Parágrafo Primeiro.
O CONVENENTE está obrigado a observar, quando da execução de
despesas com recursos transferidos, ás disposições da Lei n° 8.666/1993 , nos termos do
art. 62 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011 e demais normas federais
pertinentes ao assunto em relação a licitação e contratos .
Parágrafo Segundo.
Para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da
modalidade pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento
previsto no Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente a
sua forma eletrônica . A inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser
devidamente justificada pela autoridade competente do CONVENENTE.
Parágrafo Terceiro. As atas e as informações sobre os participantes
propostas
das
licitações,
bem
como as
informações
referentes
às
inexigibilidades, deverão ser registradas no SICONV.

e respectivas
dispensas e

Parágrafo Quarto .
O CONVENENTE deve registrar no SICONV 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 CTEF e seus respectivos aditivos .
Parágrafo Quinto. Nas contratações de bens, obras e serviços
utilizar-se do sistema de registro de preços dos entes federados .

o CONVENENTE poderá

CLÁUSULA DÉCIMA- DOS PAGAMENTOS

Os recursos deverão ser mantidos na conta bancária específica do conven1o e somente
poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou
para aplicação no mercado financeiro , nas hipóteses previstas em lei ou Portaria
lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011 e neste Instrumento
Parágrafo Primeiro. Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos a que se
refere o caput deverão ser realizados por meio de ordem bancária de transferências
voluntárias - OBTV, observando-se os seguintes preceitos:

I) movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio;

11) pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos
seguintes casos , em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de titularidade
do próprio CONVENENTE, devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da
despesa:
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a) por ato da autoridade máxima da CONCEDENTE;
b) na execução do objeto pelo CONVENENTE por regime direto; e
c) no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados às próprias custas
decorrentes de atrasos na liberação de recursos pela CONCEDENTE e em valores além da
contrapartida pactuada.
111) antes da realização de cada
mínimo, as seguintes informações:

pagamento, o

CONVENENTE

incluirá

no

SICONV, no

a) a destinação do recurso;
b) o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso ;
c) o contrato a que se refere o pagamento realizado ;
d) a meta etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
e) a comprovação do recebimento definitivo do objeto do convênio, mediante inclusão no
Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis .
Parágrafo Segundo. As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, o seu prazo de
validade, e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser
emitidos em nome do CONVENENTE , devidamente identificados com o número deste
Convênio e mantidos os seus originais em arquivo, em boa ordem, no próprio local em que
foram contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo
mínimo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi aprovada a prestação de contas,
podendo mantê-los em arquivos digitais, se preferir, observando o disposto no par ágrafo
décimo nono da Cláusula Décima Primeira .

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -DA FISCALIZAÇÃO
A CONCEDENTE exercerá função gerencial fiscalizadora durante o período regulamentar
da execução e da prestação de contas deste Convênio, diretamente ou através da
Superintendência Estadual da FUNASA no respectivo Estado, ficando assegurado aos seus
agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar ou não as
justificativas com relação às eventuais disfunções havidas na sua execução, sem prejuízo
da ação das unidades de controle interno e externo.
Parágrafo Primeiro . A execução física do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma
a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto, respondendo o
CONVENENTE pelos danos causados a terceiros , decorrentes de culpa ou dolo na
execução do Convênio.
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Parágrafo
Segundo.
O
CONVENENTE
deverá
designar
profissional
qualificado ,
especificamente, para atuar na condição de responsável técnico pelo acompanhamento e
pela fiscalização da execução do Convênio, o qual deverá estar presente quando das
supervisões e fiscalizações efetuadas pela CONCEDENTE.
Parágrafo Terceiro . A CONCEDENTE deverá verificar a existência de
Responsabilidade Técnica- ART, quando se tratar de obras e serviços de engenharia.

Anotação

de

Parágrafo Quarto. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos são
responsáveis , para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento da
execução do convênio .
Parágrafo
Quinto.
Será
comunicada
ao
CONVENENTE
qualquer
irregularidade
ou
imprec1sao constatada no Plano de Trabalho, que deverá ser sanada no prazo estabelecido
pela CONCEDENTE . A ausência da manifestação do CONVENENTE no prazo estipulado
implicará a desistência no prosseguimento do convênio.
Parágrafo Sexto. Os processos, documentos ou informações referentes à execução deste
Convênio não poderão ser sonegados aos servidores da CONCEDENTE e dos órgãos de
controle interno do Poder Executivo e externo da União.
Parágrafo Sétimo . O CONVENENTE deve propiciar os meios e as condições necessanas
para que os técnicos da CONCEDENTE, os servidores do Sistema de Controle Interno da
CONCEDENTE e da União e do Tribuna l de Contas da União tenham acesso aos
documentos relativos à execução do objeto deste Convênio, bem como aos locais de
execução deste, prestando a estes, quando solicitadas , as informações pertinentes;
Parágrafo Oitavo. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento
ou obstáculo à atuação dos servidores da CONCEDENTE, e dos órgãos de controle interno
e externo da União, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao
acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito
à
responsabilização administrativa, civil e penal;
Parágrafo Nono. A CONCEDENTE deverá prover as condições necessanas à realização
das atividades de acompanhamento do objeto pactuado, conforme o Plano de Trabalho e a
metodologia estabelecida neste Instrumento, programando visitas ao local da execução
com tal finalidade que, caso não ocorram , deverão ser devidamente justificadas ;
Parágrafo Décimo . A execução do Convênio será acompanhada por um representante da
CONCEDENTE, especialmente designado e registrado no SICONV, que anotará
em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas á consecução do objeto, adotando as
medidas necessárias à regularização das falhas observadas;
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Parágrafo Décimo Primeiro. A CONCEDENTE deverá registrar no SICONV os atos de
acompanhamento da execução do objeto e fiscalização, conforme disposto no art. 3° da
Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011 ;
Parágrafo
Décimo
Segundo.
A
CONCEDENTE,
no
fiscalização e acompanhamento da execução do objeto, poderá :

I) valer-se do apoio
permissões legais;

técnico

de

terceiros

devidamente

exercício

das

atividades

de

credenciados ,

observando

as

11) delegar competência ou firmar parceria com outros órgãos ou entidades , que se situem
próxima ao local de aplicação dos recursos , para tal , observando a legislação vigente ; e
111) reorientar ações e decidir quanto
identificadas na execução do instrumento.
Parágrafo Décimo
serão verificados :

Terceiro .

No

I) a comprovação
aplicável ;

da

e

boa

à

aceitação

acompanhamento

regular

aplicação

de justificativas

e fiscalização

dos

recursos,

do

na

sobre

objeto

forma

impropriedades

do

da

convênio

legislação

11) a compatibilidade entre a execução física do objeto, o que foi estabelecido no Plano de
Trabalho, e os desembolsos e pagamentos , conforme os cronogramas apresentados;
111) a regularidade das informações registradas pelo CONVENENTE no SICONV; e

IV) o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas.
Parágrafo Décimo Quarto . A CONCEDENTE comunicará ao CONVENENTE quaisquer
irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou
legal , e suspenderá a liberação dos recursos , fi xando prazo de até 30 (trinta) dias,
prorrogável por igual período, para o saneamento ou apresentação de informações e
esclarecimentos, findo o qual encaminhará denúncia ao Tribunal de Contas da União.
Parágrafo Décimo Quinto . Recebidos os esclarecimentos e informações solicitadas ,
CONCEDENTE apreciará e decidirá quanto à aceitação das justificativas apresentadas.
Parágrafo Décimo
CONCEDENTE:

Sexto.

Caso

não

haja

a

regularização

no

prazo

previsto ,

a

a

I) real izará a apuração do dano; e
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11) comunicará o fato ao CONVENENTE para que seja ressarcido o valor referente ao dano.
Parágrafo Décimo Sétimo . O não atendimento das
14° ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

medidas saneadoras

previstas

no

§

Parágrafo Décimo Oitavo. A CONCEDENTE deverá comunicar ao Ministério Público
competente quando detectados indícios de crime ou improbidade administrativa, conforme
previsão expressa no art. 71 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011.
Parágrafo Décimo Nono. A CONVENENTE deverá manter os documentos relacionados
ao convênio pelo prazo mínimo de 1O (dez) anos, contados da data em que foi aprovada a
prestação de contas, ressalvada a hipótese de microfilmagem , situação em que os
documentos deverão ser conservados em arquivo, no prazo de 5 (cinco) anos do
julgamento das contas dos responsáveis pelo Tribunal de Contas da União, findo o qual
poderão ser incinerados mediante termo , de acordo com os termos dos §§ 3° e 4°, do art.
3° da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011.
Parágrafo Vigésimo . A CONVENENTE assume a responsabilidade pelas informações
consignadas no Relatório de Andamento, inclusive no que diz respeito à documentação
anexada, nos termos do art. 8° da Portaria Funasa n° 902/2013 .
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA CONTINUIDADE
Na hipótese de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, fica facultado à
CONCEDENTE assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste
Convênio, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas, nos termos do art. 43,
VIl, da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011, sem prejuízo da apuração de
responsabilidades .
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O CONVENENTE deverá prestar contas dos recursos recebidos no SICONV, de acordo
com o estabelecido nos arts. 72 a 76 da Portaria lnterministerial MPOG/MF/CGU n°
507/2011 . O prazo para apresentar a prestação de contas é de até 60 (sessenta) dias
após o final da vigência do Convênio, ou do último pagamento efetuado, quando este
ocorrer em data anterior àquela do encerramento da vigência .
Parágrafo Primeiro. A prestação de contas será composta , além dos documentos
informações apresentadas pelo CONVENENTE no SICONV, dos seguintes documentos:

e

I) Relatório de Cumprimento do Objeto;
11) Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
111) Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos , quando for o caso ;
14
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IV) A relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;
V) A relação dos serviços prestados, quando for o caso ;
VI) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos , quando houver;
VIl) Cópias dos despachos de adjud icação e de homologação das licitações realizadas ou
cópias dos despachos de autorização e ratificação das dispensas e/ou inexigibilidade de
licitação, com o respectivo embasamento legal , quando se aplicar;
VIII) Cópia da declaração expressa , prevista na letra "i", 11 , da Cláusula Segunda ;
IX) Termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os
documentos relacionados ao Convên io pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, contados da
data em que foi aprovada a prestação de contas, observando o disposto no parágrafo
décimo nono da Cláusula Décima Primeira deste Instrumento.
X) Termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE f.e compromete a apresentar
relatório anual, à CONCEDENTE, detalhando as condições a ~uais de funcionamento do
-'
sistema implantado até o quinto ano do recebimento do objeto.
Parágrafo Segundo. A qualquer tempo , quando detectada qualquer irregularidade na
execução do Convênio, os técnicos da CONCEDENTE, mediante a emissão de parecer
circunstanciado e aprovado pelo chefe de área , poderão solicitar a suspensão do repasse
de recursos e ainda o bloqueio dos recursos repassados, os quais serão liberados se
sanadas as pendências, conforme art. 11 da Portaria FUNASA n° 902/2013.
Parágrafo Terceiro . Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual período,
sem que a irregularidade tenha sido sanada ou adimplida a obrigação, a CONCEDENTE ,
sob pena de responsabJ.Iidade no caso de omissão , comunicará o fato ao órgão de controle
interno e providenciará , junto à unidade de contabilidade analítica competente , a
instauração de Tomada de Contas Especial e procederá o registro da inadimplência .
Parágrafo Quarto . Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo
estabelecido no Convênio, a CONCEDENTE estabelecerá, mediante notificação, o prazo
máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos , incluídos
os rendimentos da aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e
acrescidos de juros de mora, na forma da lei , sob pena de instauração de Tomada de
Contas Especial.
Parágrafo Quinto . Se, ao término do prazo estabelecido, o CONVENENTE não apresentar
a prestação de contas nem devolver os recursos nos termos do parágrafo anterior, a
CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV 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 oara reoaracão do dano ao erário. sob oena de resoonsabilizacão solidária.
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Parágrafo Sexto. É obrigatória a restituição pelo CONVENENTE à CONCEDENTE de
eventual saldo de recursos , inclusive os provenientes das receitas obtidas em aplicações
financeiras, na data da conclusão ou da extinção deste Convênio.
Parágrafo Sétimo. Caso não tenha havido qualquer execução física e nem utilização dos
recursos , o CONVENENTE deverá efetuar a restituição na forma prevista na Cláusula
Décima Sétima, observando-se que não haverá incidência de juros de mora .
Parágrafo Oitavo . A autoridade competente da CONCEDENTE terá o prazo de 90
(noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar a prestação de contas do
instrumento, com fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas
competentes .
Parágrafo Nono. O ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no
SICONV, cabendo à CONCEDENTE prestar declaração expressa de que os recursos
transferidos tiveram boa e regular aplicação.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DA PUBLICIDADE
Eventual publicidade de aquisições, serviços ou de quaisquer outros atos executados em
função deste Convênio, ou que com ele tenham relação, deverá observar o disposto na
Instrução Normativa n° 02 , de 16 de dezembro de 2009, da Secretaria de Comunicação de
Governo da Presidência da Repúbl ica , devendo ter caráter meramente informativo, nela
não podendo constar nomes, símbolos, ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
autoridades ou de servidores públicos em geral.
Parágrafo Primeiro. Os atos e os procedimentos relativos à formalização , execução,
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas
especial do convênio serão realizados no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse - SICONV, aberto à consulta pública , por meio do Portal dos Convênios
(www .convenios .gov .br).
Parágrafo Segundo. A CONCEDENTE notificará, facultada a comunicação por meio
eletrônico, no prazo de até 1O (dez) dias , a celebração do instrumento à Assembléia
Legislativa ou à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do CONVENENTE , conforme o
caso . Na hipótese de liberação de recursos , o prazo será de 02 (dois) dias úteis.
CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA- DAS ALTERAÇÕES
Este Convênio poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE , devidamente
formalizada e justificada, a ser apresentada à CONCEDENTE para análise e decisão , no
prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do término da vigência , sendo vedada a alteração do
objeto.
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Parágrafo Primeiro. Nos casos de ampliação da execução do objeto ou para redução ou
exclusão de meta, as modificações deverão ser detalhadas no Plano de Trabalho e, após
análise e aprovação técnica , será integrado ao presente Instrumento mediante aditivo,
somente nos casos em que também sejam alterados os valores . Permanecendo os valores
inalterados, as modificações deverão ser realizadas por meio do procedimento de ajuste do
Plano de Trabalho no SICONV.
Parágrafo
Segundo.
Eventuais
reformulações
de
projetos
básicos,
verificada
a
necessidade de modificação dos projetos de engenharia e das especificações dos serviços,
serão analisadas e poderão ser aprovadas pela FUNASA, desde que fundamentadas e
justificadas
em
relatórios
técnicos
de
engenharia
elaborados
pelo
CONVENENTE,
preferencialmente aprovadas pelo responsável técnico pela elaboração dos projetos de
engenharia e, observadas todas as exigências estabelecidas na Lei n° 8.666/1993, para
alteração de contratos administrativos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA VIGÊNCIA

A vigência deste convênio inicia com a sua assinatura e termina em 31/12/2015 .
Parágrafo Primeiro . A CONCEDENTE prorrogará "de ofício" a vigência do presente
Convênio antes de seu término, prescindida de prévia análise do aditivo pela sua área
jurídica, quando der causa a atraso na liberação dos recursos , limitada à prorrogação ao
exato período do atraso verificado .
Parágrafo Segundo. Este Convênio poderá ser alterado a qualquer tempo , mediante
assinatura de termo aditivo, que deverá ser previamente analisado pelo órgão jurídico,
desde que não seja modificado seu objeto, devendo a solicitação do CONVENENTE,
devidamente formalizada e justificada, ser encaminhada com antecedência mínima de 30
(trinta) dias da data de término da vigência do Convênio.
Parágrafo Terceiro . A alteração que trata os parágrafos primeiro e segundo desta Cláusula
somente poderá ser realizada caso haja manifestação expressamente favorável da área
técnica da FUNASA tanto sobre a justificativa apresentada quanto sobre o prazo de
prorrogação solicitado.
Parágrafo Quarto . A alteração do presente Convênio, no caso de prorrogação de prazo ,
poderá ser efetuada por Termo Aditivo Simplificado padrão da CONCEDENTE, assinado
apenas pelo Presidente da CONCEDENTE ou a quem for delegado, que deverá ser
previamente
analisado
pelo
órgão
jurídico ,
considerando-se
a
solicitação
do
CONVENENTE, mediante ofício, no prazo previsto no parágrafo segundo desta Cláusula,
bastante para respaldar e assegurar a sua manifesta concordância , para todos os efeitos
legais.
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Parágrafo Quinto. A CONCEDENTE providenciará a publicação dos extratos dos termos
aditivos de prorrogação no Diário Oficial da União, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar
da data da sua assinatura, exceto quando for prorrogado "de oficio".
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA- DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

O CONVENENTE se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pela
CONCEDENTE, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento , acrescidos de
juros legais , na forma aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional , quando :
I) não for executado o objeto deste Convênio;
li) não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva prestação de contas ; e
111) os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecido neste Convênio.
Parágrafo
Primeiro.
O
CONVENENTE
se
compromete
a
recolher
á
conta
CONCEDENTE o valor atualizado monetariamente da contrapartida pactuada, quando
comprovar a sua aplicação no objeto do Convênio.

da
não

Parágrafo
Segundo.
O
CONVENENTE
se
compromete
recolher
à
conta
da
CONCEDENTE o valor correspondente aos
rendimentos da aplicação no mercado
financeiro, referente ao período compreendido entre a liberação dos recursos e a sua
utilização, quando não comprovar seu emprego na consecução do objeto deste Convênio,
ainda que não tenha feito a aplicação .
Parágrafo Terceiro . O CONVENENTE se obriga a restituir eventuais saldos de recursos ,
inclusive os rendimentos de aplicação financeira, por meio da Guia de Recolhimento da
União - GRU a crédito do Tesouro Nacional, conforme o caso, no prazo de 30 (trinta) dias
da conclusão , extinção, denúncia ou rescisão deste Convênio.
Parágrafo Quarto . A ocorrência das situações previstas nos incisos I e 11 do caput implica
na instauração de tomada de contas especial.
CLÁUSULA
CONVÊNIO

DÉCIMA

OITAVA

DA

DENÚNCIA,

RESCISÃO

OU

EXTINÇÃO

DO

O presente Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os Partícipes
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avença ou ajuste.
Parágrafo Primeiro . Constituem motivos para a rescisão do Convênio :

I) o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
11) constatação , a qualquer tempo , de falsidade ou incorreção de informação em qualquer
documento apresentado;
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111) a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas
especial ;
IV) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
V) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto na Portaria
lnterministerial MPOG/MF/CGU n° 507/2011 ;
VI) falta de apresentação da prestação de contas no prazo estabelecido .
Parágrafo Segundo. A rescisão do Convênio, quando resultar dano ao erário, enseja a
instauração de Tomada de Contas Especial.
Parágrafo Terceiro. O Convênio será extinto caso o projeto básico ou o termo de
referência não seja entregue no prazo estabelecido ou receba parecer contrário à sua
aprovação, caso já tenha sido assinado, conforme previsto na Cláusula Quarta .
CLÁUSULA DÉCIMA NONA- DA REVERSÃO DE VALORES CREDITADOS

Fica a instituição financeira desde já autorizada a devolver à CONCEDENTE, a qualquer
tempo , por ordem e determinação expressa desta , devidamente motivada , os valores que
eventualmente forem repassados , desde que haja saldo suficiente na conta corrente
beneficiária e receptora do crédito .
Parágrafo Único - Os valores referidos no item anterior deverão ser creditados na Conta
Única do Tesouro Nacional , via GRU, com o código identificador a ser informado pela
CONCEDENTE.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes, compreendidos como sendo os equipamentos e materiais
permanentes adquiridos com recursos do Convênio, necessários à consecução do objeto ,
mas que não se incorporam a este, quando houver, serão de propriedade da
CONCEDENTE.
Parágrafo
Primeiro . Os
bens remanescentes adquiridos com
recursos
transferidos
poderão, a critério da CONCEDENTE, ser doados quando, após a consecução do objeto,
forem necessários para assegurar a continuidade de programa governamental , observado
o disposto no respectivo termo e na legislação vigente .
Parágrafo Segundo. A doação dos bens remanescentes somente será permitida após a
verificação da regularidade na prestação de contas e mediante certificação de que o bem é
imprescindível para a continuidade e manutenção do objeto.
Parágrafo Terceiro . O donatário ficará obrigado a utilizar o bem com vinculação direta e
exclusiva ao atendimento do objeto.
19
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A eficácia deste Convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário
Oficial da União, que será providenciada pela CONCEDENTE, no prazo de até 20 (vinte)
dias a contar da data da sua assinatura.
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA- DO FORO

É competente para dirimir as questões e omissões deste Convênio, que não possam ser
resolvidas administrativamente , o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito
Federal, com renúncia expressa a outros , por mais privilegiados que sejam .
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente Instrumento, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para todos os fins de direito , as quais foram lidas e assinadas pelas partes.

B'asilia-DF9}L de

dJ7d..cuW

de 2013.

Pelo CONVENENTE

IROZ FILHO

?

r);,-;v:-A·

Hamiltoll SolltaM dt Lim4

HAMííJí"ONSAtHANA DE LIMA
Prefeito

P-refeito Municipal

... . ('.
.m
~

-.... .

164

ISSN 1611-1069

Edita l: 20/01 /20 14 de 09h00 lis 12h00 c de 14 h às 17h00. Endereço:
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GERÊNCIA-GERA L DE PORTOS. AEROPORTOS.
FRONTEIR AS E REC INTOS ALFAN DEGA DOS
COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÂRI A
DE PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS
NO ESPÍRITO SANTO
EX 'IKA f U DE INEX IG IHIUD,\DE DE LI CIT.\Ç,\0
N" 1/ 201 4- UASC 2530 1J
N" Processo: 2574R7 1680820 13 11 . Objeto : Prcstaç:l.o de serviço de
oublicação no DOU . Total de It ens l iciuulos: 0000 1. Fundamento

·ga l: An . 25". Capu t dn Lei n" R.666 de 2 1/06/ 1993 .. Justificativa:
iabi lidadc de compctiç:lo tendo em '' ista ser uma entidade de~ntora de exclusividade nn prcstaç:1o do serviço. Dt•claração de Inexigibi lidade em 04/ 12/20 13. CLA RA A LC IONE MARTI NS. Coordenador. Ratificnçl\o em 17101120 14 . CA RLOS AR ISTID ES A LVES
DOS SANTOS. Coordenado r. Valor G loba l: RS 9 .232.48. C NPJ
CONTRATADA : 04. 196.M5/000I·OO IM PRENSANACIONA L.
(S IDEC · 17/0112014) 253013·362 12-2013NEROOOO I

COOR DENAÇÃO DE VIGILÂNC IA SAN ITÁR IA DE
PORTOS. AEROPORTOS, FRONTEIRAS E RECINTOS
ALFAN DEGA DOS EM GO IÂS
HESlJI .T,\IlU UE J ULGMlE NTO
I' R EGÂO !'i" Jl 20 13

Processo n" 25756.6593532013-29.0bjc to: Aquisição de 0 \(um) veic ulo Zero Km. tipo pick-up. de fab ricaç:lo nac iona l. ano/modelo
20 1/20 14, pa ra no mín imo 02 passagl'iros. 02 pon ns. cabine simples/estend ida, capac idAde de carga no mínimo 700kg. pintura só lida.
cor bra nca. bicombústivcl (Ocx) c motor no mínimo 1.4 cc .. or condicionado. dircçtl o hidnl ulica. vidros c trnvas l.' ICtrieus c alarme. com
ns carncteristi cas constnmcs do subitem 1. 1. 1 do tem10 dt• re ferê ncia.
para uso da CVPA F-GO/GG PAF/ANV ISA.
II M II I.Tt)N I. IICIANO Df QU f.IRO Z
l'rq,;l\l'irv
(S IDEC · 17/0 I/20 1412530 14-J62 12-20 14NEROOOO I

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN ITÂRI A DE
PORTOS, AER OPORTOS E FRONTEIRAS NO PARÂ
EXTRATO DE

C O ~T RATO

N" li 21114 - UASG 2530 10

N" Processo: 257605R256720 139R. INEX IGIBI LI DADE N" 1120 14.
,...omrntan te: AGENC IA NACIONAL DE VIG ILANC IA -SAN ITA.IA. CNPJ Contratado: 04 196645000 100. Cmma tado : IMP RENSA
, ACIONAL -Objeto: Contratação da Imprensa Nac iona l. na prestaç:lo dos serviços de publicações de matCriasno Di!lrio Oficia l da
Um:1o, p:tra atender essa CVPA F/ PNANV ISA . Fundame nto Lega l:
Ar1 .25 inciso 2 . VigCncia : IR/0 1/20 14 a 19/0 1/20 15. Yll lor To tal :
RS I J.R74 .67 . Data de Assin:ttllra : 1710 1/20 14.
(S ICO N · 17/01 /20 141 253010-362 12-20 14NE8000 11

COORDENAÇÃO DE VIGILÁNC IA SAN ITÂR IA DE
PORTOS. AEROPORTOS E FRONTEIR AS NO PARANÂ
1\\'I SO Of. I.IC ITAÇ,\0
PH: EGÀO N" .l/20 13 - UASt: 2SJ UII6
N" Processo : 25743fl l333 120 1399 . Objeto: Pn:g:'o Elc trõ nico - Contmt:u;:lo de e mpresa cspcc iali zndn pam n Prcstaç1lo de serviços de
limpeza c conservação. com fomccimc nto de materiais para Atende r o
Posto PVPAF-Foz do Iguaçu c o Posto PVPAF- Pam nagua destn
CVPAF/ PR/ ANV ISA. Tota l de Itens Lici tados: 00002. Editnl:
20/0 1/20 14 de 09 h00 :ls 12h00 c de 14 h ils 17h00. Endereço: Run
Cn ndido Lopcs.208-sn la 205 a 2 13 -Centro Cent ro - CU RIT IB A PR. Entrega das Propostas: n p:lr1 ir de 20/01120 14 ils 09h00 no s ite
www.com prasnct.gov.br.. Abcnum dns Propostas: 30/01120 14 às
IOhOO sitc www.compmsnet. gov.br.. lnfonnnções Gerais: Item OI
Locn lidadr Foz do Iguaçu Item 02 - loca lidnde Jlnranngua
S,.\N IJR A RI:.G INA DARONC H

l'rl'!;m.:int
tS IDEC- 17/0 1/20 14) 25J006-362 12-20 13NER0002 1
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FUNDAÇÃO NA CIONAL DE SAÚDE
EXTR,\TO ll O CON V ÊN IO N" llhHI/201.\

EspCc ic: Convêni o N'' 7975R8/2013 . Convencntcs: Concedente Fundaç1lo Nac ional de Saúde. Unidnde Gestora: 255000, Gcstt'o 362 11 .
Convcnenrc : COOP ERAT IVA DE CATA DO RES AGEN TES ECO·
LOG ICOS DE CANA BR AVA. CN PJ 05 .754.236/000 1-37. situado
Run da Mauritânia. 04, Granjas Rumis Pres. Va rgas - Pirnjá - Sa lvador /BA O bjeto: Residuos Sólidos Aquisiç:lo de Eq uipamentos para
us unidmks de recuperaçi\o de rcc ic láveis. I) Do Concedente o Va lor:
RS. I.924 . 172.80.scndo que sobre o va lor de RS . RS 962.0R6,40 corn!ndo o despesa à conto de dotação orçament:\riu consignnda :no
Progmma dl.' Trabalho 105 12206720AMOOO I, Font e: 0 15 1000000 .
NO 445042. NE N" 20 1J NER0 1499. Vigêncio: Jl/12/2013 a
311 12120 15. Data de Assinatura : 311 12/20 13 Signatários: G ILSON
DE CARVA LH O QUE IROZ FI LHO. C PF: 300. 19 1.096·R7 E JUELI C E
S ILVA
SANTOS
CI' F:
780.449.44 5-9 1.
Processo:
25 100.030.604/20 13- 14.
EXT KA I'U 1)0 CUN \ ' f:N IU N" 1069/20 1.1

Espêc ic: ConvCnio N".79763 2120 13 . Convc nc ntes: Concedente FundAção Nac ional de Saüde. Unidade Gestora : 255000. Gest:lo 362 11 .
Convcncnte: MUN ICIPIO DE MARAU/ BA. s ituado a Praça Sique ira
Cnmpos . sln MA RAUII:lA CNPJ 13 .R4 R.973/000 I-27. Objeto: lntplantnç:'o de Me lho rias SA nitárias Domi ci li ares. 1) Da Conccdent c:o
Va lor: R$.500.000,00, sendo que sobre R$.250.000.00 u despesa ocorrerá â cont o de dotnç:1o orça rnent:i ri a consignada, nn Le i n" I2.79R de
04 de abril de 20 13(LOA) c no Progra ma do;.• Tm balho:
105 12206R7652000 1 UG :255000 Gestão : 362 11 Fo nte: 6 15 1000000
ND 444042 / 07 NE N'-' 20 13NE80 1525. 2) Da Convenen lc: o Va lor
de RS . 12.000.00 a litulo de Contmportida : Vigê nc ia: J l/ 12120 13 a
3 1112/20 15. Data de Assinat ura: 3 1112/20 13 Signatãrios: G ILSON
DE CARVALHO QUEI ROZ FI LHO. CPF: 300. 191.096·R7 E MA·
RIA DAS GRACAS DE DEUS V IANA CPF: 542.24R.535- 15. Processo: 25 100.032204/20 13-35 ..
EXTnATO DO C O N VÍ:.N IO N" 1072/2111 3
Es pCcic: Convi:ni o N" 797639/20 13 . Convcnenles: Concl·dent c Fundaç;lo Nacional de Saúde. Unidade Gestom : 255000. Gest:lo 362 11 .
Couvcnente: MUNIC IPIO DE SANTANOPOLISIBA. s ituado a Pmçn
Jo:lo Ncry San tAnopolis!BA CNPJ 13.627.062/000 1-70 .Objeto: lmplantaçtlo de Me lhorias Sanitários Domici liares. I) Da Concedeme:
Va lor: R$.490.000.00. sendo que sobre R$.245 .000.00 u despesa ocorrerá it cont n de dotação orçanll.'ntária consignadn. na Lei n" I2.79R de
04 de abril de 20 13( L0A) c no Progru ma de Tmba lho:
105 1220687652000 1 UG :255000 Gest:lo: 362 11 Fon te: 6 15 1000000
ND:444042/07 NE N" 20 1J NE80 \ 532, 2) Da Convenent c: Va lor
RS. I 0.000,00 a titulo de Contrapanida: Vigência: 3 11 12/20 13 n
3 1/12120 15. Data de Assi naturn : 311 12/2013 Signató. ri os : G ILSON
IJE CARVAL HO QUE IROZ FILH O. CPF: 300. 191.096-87 E JUAREZ A LME IDA TAVA RES C PF: 04 1.234.175- 15. Processo:
25 100.032207/20 13-79.
EXT RATO 110 CONVÊN IO N" 1089/201 )

E."p1.'c ic: ConvCnio N" 79 1059/20 13 . Convencntcs : Concedente Fundação Nac ionAl de Saüde. Uni dade Gcstom: 255000. Gestão 362 11 .
Convcnent e: MUN IC IPI O DE LA PÀO/BA. situado a Av Just iniano
de Cas tro Doumdo - Centro Admini strati vo - BL B - LA I>ÃQ/ 13A
.CN PJ 13.89 1.528/000 1-40.0 bjc to: Jmpl anlaçilo de Mel ho rias Hab itacionais para Controle do Doença de Chngus I) Da Concedente:
Va lo r: R$. 1.400.000,00, sendo que a despesa ocorrerá il conta de
do tação orçamentària consignada, na Le i n°12. 79R de 04 de abri l de
20 13(LOA) c no Progruma de Traba lho: 105 11 2015392 10029
UG :255000 Gestão: 362 11 Fonte: 6 153000000 ND:444042/07 NE N"
20 I 3NER00907 2) Da Co nvcnentc: Va lor RS.50.000.00 a titulo de
Contrnpa n ida : Vigé ncin: 31112/2013 a 31/ 12/20 15. Dnta de Assinatura : 3111212013 S ignatários: G ILSON DE CA RVALHO QUE IROZ
FILHO, C PF: 300. 19 1.091>-R7 E JOSE RI CARDO ROD RI GUES
BA RBOSA C PF : 4R5 .054 .R05 -97 Processo: 25 100 .032224/20 13- 14.
EXTRAT O DO CONVÊNIO N" 11157/ ZO IJ
I 'PtX Il" ( tl!l\0m o f\, '' 7117(,\H :!.O I 'l ( "<lll\l' lll"rlh:.., l tf!h,:nknk' l·und .l\.lo 1\.,1\.Hlll al d 1..· '\,Htlk . lmdadc (rl''lora 2~'í0Uil, ( rl·..,t:lo \(,~ 11

< nn-.'-· m·ntl· · t\ll 'I'.ICII'IO Ili RI M l lt\0 DAS Nl· \ fiS...l:.! t\ . ..,,,u,1du
.1
l'r,,\·a
\llm~rqMI.
27 ( l' ntrn R1ach .•P d.1:-. l'.l'\ç, BA

L NPJ . I-l . IUU.7-l 7 tMI0\ -2ó ... Ubj cto. lmpl.nll .•\·,iu__dl· \ ·klh vn.h S.untóri ns Domi cilinrcs. 1) Da Concede nte : VA lor: R$ .500 .000.00, sendo
que sobre R$.250.000,00 a despesa ocorrem ã co nta de dotaç:lo o rça mentÁri A co nsignada. nu Lei n"12.79R de 04 de abril de 20\J{ LOA)
c no Programa de Trabalh o: 105 12206R7652000 1 UG:255000 Gestão:
362 11 Fo nte: 6 15 1000000 ND:44404 2/07 NE N" 2013NERO I53 1. 2 )
Dn Convcnentc: Va lo r R$. 12.000.00 a tit ulo de Co nt rapar1ida: Vigência: 31112120 13 a 31 / 12120 15. Dala de Assi nntum : 3 111 2120 \J
Signntários: G ILSON DE CARVAL HO QUEIROZ FILH O. C PF:
300. 191.096·87 E HAM ILTON SANTANA DE LI MA C PF:
100. 102 .975 -53 Processo: 25 100.032 192/2013-49.
EXT RAT O DO CON \' EN IO N" 1074/!01.1

EspCc ie: ConvCnio N" 797623/20 13. Convc ncntes: Concedente Fun dnçiio Nac iona l de Sa üdc . Unidade Gcstom : 255000, Gestão 362 11 .
Conve ncn te; MUN IC IPIO DE CANUDOS/BA. sit uado Praça da Matriz. S/N. Centro. Ca nudos-13A CNPJ 13.343.967/000 I· IR.Objcto: Im plantAção de Me lhorias Sanitó. ri as Domic iliares. \ ) Da Concedent e:
Va lor: RS 5000.000.00. sendo qu e .sobre RS. RS 250 .000.00a despesa

Este documento pode ser vcrilicado no endrn:ço clctrõnico http://www.in .gov.Wmi1L,Uici<hcr.htm1.
pelo código 000320 140 12000 1(>4

N" 13. segunda-fei ra, 20 de janeiro de 20 14
ocorrcni il cont a de dotação orçnmen1ària consignada. na Le i n" I2.79R
de 04 de abril de 20 13(L0A) c no Progmma de Trubtt lho:
10 5 12206R7652000 1 UG :255000 Gestão : 3621 1 Font e: 6151000000
ND:444042/07 NE N" 20 13NERO I5 17. 2) Da Convc ncntc: Va lor
R$. 12.000,00 a litulo de Con1rupa r1 ida : Vigénc in: 3 1/ 12/201.'\ a
3 1112/201 5. Data de Assinatura: 311 12/2013 Signat:irios: G ILSON
DE CARVA LH O QUE IROZ FI LHO. C P F: 300. 19 1. 096-87 E GENAR IO RA BELO DE ALCA NTA RA NETO C PF: 665 .060.42 5-9 1.
Processo: 25 100 .032209/20 13-flR.
EXTRATO DO CONV[NI O N" IH2tV20J J
Espécie: Convênio N" 7976 17/20 13. Convcncntcs : Concedente Fu ndação Nac ional de Saúde. Unidade Geslorn : 255000. Gestão 3fl211.
Co nvcnen te: MUN IC IP\ 0 DE IJ ELO CA MPO /BA. s ituado a Pmçn
Nupo letlo Ferraz. 02. BC'Io Campo -BA CN PJ 14.2J7 ..DJ/OOO I43 .0bj cto: Implantação de Melh ori as Sn nit:'t rias Domici liares . \ ) Da
Concede nte: Va lor: RS 500.000,00. se ndo que sobro;.• .RS.250.000,00a
despesa ocorrerá :l con ta de dotaçtlo orçnmcn târi a consig nnda. na Ld
n" \ 2 .79~ de 04 de abri l de 20 13( L0A) c no Programa de Tmbalho:
105 12206R7652000 1 UG :255000 Gest:lo: 362 11 Fo nte: 6 15 1000000
ND:444042/07 NE N" 2013NER0 1512. 2) Dn Conve nente: Va lo r
R$. 11.000.00 a titu lo de Contrapa r1 ida: Vigé ncia: 311 1212013 a
31112120 15. Dnt:t de Ass inatura : 3 1112/20\J Si{!nat:'t rios: GI LSON
DE CARVA LH O QUEIROZ FILH O. C PF: 300. 19 1.09f>·R7 E C ESA R FE HR EIRA DOS SANTOS S ILVA C PF: 049.365.405·44. Processo: 25 100.032 16 1/2013-9R
EXTRAT O UO C O N \'t':NIO N" I07S/21H J
EspCc ic: Convênio N" 7976]5/20 13. Convenc ntcs: Conccdenle Fun dação Naciona l de Saüdc. Unidade Gestora: 255000, Gcs li\o J6211 .
Convenentr : MUN IC IP IO DE PLANA LT JNO/BA. situado a Rua Luc iv:•ldo Curvclo 2R/3R centro Pl ana lt in o- BA CNPJ 13.769.02 11000 1IR .Obj eto: Implantação de Mcl horins San itârias Domici liares. \) Da
Concedente: Va lor: R$ 490.000.00, sendo que sobre RS 245.000,00 a
despesa ocorrer.i à cont A de dotAç:lo orçame ntária consig nada . na Lei
n" I2.79R de 04 de Abril de 20 13(L0A) c no Programa de Trabalho:
105 1220()R7652000 1 UG :255000 Gestão : 362 11 Font e: 6 15 1000000
ND:444042/07 NE N" 20 13NER0 1528, 2) Da Convenente: Valor
R$. 10.000,00 a titulo de Contrapa n ida : Vi gência : 3 1/ 12/20 13 a
3 1112/20 15. Data de Ass inatura : 311 12/ 2013 Sig natârios : G ILSON
DE CARVA LH O QUE IROZ FILH O. C PF : 300. 19 1.096·R7 E JOSE
CA RLOS GOMES NASC IMENTO C PF: 165.791.005-0 1. Processo:
25 100.0322 10/20 13-92
EXTRATO 00 CONVÊN IO N" 10! 812 111 3
Espl'c ic: Convênio N''. 797626/20 13 . Con venentcs: Conceden te Fun dação Naciona l de Snúdc, Uni dade Gcsto rn : 255000. Gt.-s t:lo )62 11 .
Convencnte: MUN IC IPI O DE C RI STO PO LI S/ BA. sit uado a Ave nida
Major C laro. 160 Crisrópolis!BA CN PJ 13.655.0R9/000 1-76, Objeto:
lmpl antaçilo de Melhori as Sa nitárias Do mici liares. I ) Da Concedcntc:o Va lor: R$.500.000,00. sendo que sobre R$. 250.000.00 a despesa
ocorrc r:i :l con ta de dotaç:lo o rçamen tária consignndn. na Le1 n" l2 . 79R
de 04 de abri l de 2013(LOA) c no Programa de Tmbnlho:
105 1220687652000 1 UG :255000 Gestão: 362 11 Fo nt e: 615 1000000
ND 444042 / 07 NE N" 2013NERO I520. 2) Da Convc ncnt e: o Va lo r
de RS . 12.000.00 a ti lll lo de Cont rapa r1i da : Vigê ncia: 311 12/201 3 n
31112/20 15. Data de Ass inatura : 311 12/2013 Signatários: G ILSON
D E CA RVA LH O QUE IROZ F ILH O. C PF: 300. 191.096·R7 E AN ·
TON IO PEREIRA DA S ILVA FILH O C PF :. 2R 1.680.465-87. Processo: 25 100.032 . 163/20\J -R7 ..
EXT K,\TU llU CU~Vi:N I O ,_.. 1064120 13

EspCc ic : ConvCnio N" 797627/20 13. Convcncntcs: Concedente Fun daçtlo Naciona l de Saüdc. Unidade GI.'Stom : 255000, Gcs t:lo 362 11.
Convcncn tc: MUN JC IJ> IO DE ENC I~UZ ILI-I ADA /UA. situado a Praça Pedro Ferraz. 23 Encn•zi llmda!BA C NPJ 13.907.373/000 1-92 .0[) jeto: lmplnnr aç:lo de Me lhoria s Sunilll rins Domi ciliafl'S. l) Dn Con·
cedente: Va lor: RS.4 99.ROO.OO. se ndo que sobre R$.249 .900,00 n dc)o,pcsa ocorrcni à conta dl.' dotação orçn mcn t:'tria cons ignada. nn Lei
n"12.79R de 04 de abril de 20 13( LOA) c no Programa de Traba lho:
105 12206R7652000 1 UG :255000 Gestão: 362 11 Fo nte: 6 15 1000000
ND:444042/07 NE N" 201JNEROI52 1. 2) Da Convc ncnt r: Va lor
R$. 10.200,00 a titulo de Cont rapn r1 ida : Vigé ncia: J I/ 121201J a
'1112120 15. Data de Ass inatura: 3 1112/201J Signa t:"1rios : G ILSON
DE CA RVA LH O QUE IROZ F ILHO. C PF: 300. 19i.O%. R7 E AL·
CI DES PEREIRA FERRAZ CP F: 03 3.542. 105-01. Processo:
25 100.032 . 199/20 1).6 1.
EXTRATO DO CONVÊN IO ~ " 111:'N/ 201J
EspCcic: ConvCni o N" 7976 16/20 1J . Cml\'c ncnt cs: Concedente Fun daç:lo Nnciona l de Saúde. Unidade Gestora : 255000. Gcs t:lo 362 11 .
Convencntc: MUN ICI PI O DE BA IXA GRANDE / BA. situado a Av.
02 de Julho, n'' 64 - Centro Bai xa Grnndc!BA .. CN PJ
IJ .794 .9 12/000 1-24 .0bjc to: lmplanraçiio de Me lhorias SA nit:'trias Do mic ili ares . 1) Da Concedente: Va lo r: R$ .500.000.00. sendo que sobre
R$.250 .000,00 a despesa oco rrer:'t n conr a de dotaç:lo orçamentá ria
consig nAda, na Lei n" I 2.79R de 04 de abri l de 2013(LOA ) c no
Progmmn de Tmbn lho: 105 1220687652000 1 UG :255000 Cicst:lo:
362 11 Fonte: 6 15 1000000 ND:444042/07 NE N" 20 1JNERO I5 11 21
Da Convcnentc: Valo r R$. 12.000.00 a titulo de Co ntmpar1 ida : Vigê ncia: 311 12120 13 a 311 12/20 15. Da ta de Assi nntum : 3 1112/2013
S ignntóri os: G ILSON DE CA RVA LH O QUEI ROZ FILH O. C PF:
300. 19 1.091>·R7 E G ILVAN RI OS DA SILVA C PF : 276.669.055-72
Processo: 25 100.032 . 19.1120 13-93

Documento assinado d ig it almente confo nnc MP n! 2.200-2 de 24/0R/200 1. que institui a
Infraestrut ura de Chaves Públicns Hras il cira - ICP-Bmsil.

