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ASUPERTNTENDÊNCIADoDESEI§voLvÍIvIENToDAAIuAZôNIA-sUDAlvI.inscritano
cNpJ/túF sob o ns 0g.203.60s]úoi iil"* sede n"'kav. ent*,o er"nu. no 1113' Marco' Belém - Pará'

cEp 66.093-0g2, doravanle i."à."i^.d" cóNCEDENTE, "orro""" "n.. 
l8 e l9 da Lei complementa| no

D4l2oa7 e Decreto n" o itOlzOol' nesle ato "p"t"n'ãJo 
o"ro seu Superintendente St PAULO

RoBERTo coRRErA D;'iiiü, p"nài", a, i^n.*-ãJ tiátldade Nr 277s68ó sESEP'/PA e do

vcpF/MF N'6t4.535,872-68,;il;;;;ir-rcriiado nur*u.r., ooln Pedro I, no 575, Edificio Quadm

Resrdence, Apto 50t, q"i*o A;àrr',-B ,ro: U,narizaL. CeP,-ãiôiO- f OO' BelémiPA, e a PREFEITURÂ

MUNICIPAL DE ITAITU;AI"o* ."a" na avenida lrur"nt ao' ,r,' Edif. SEMAD - Bela Vista lraituba -

PA. cEP: 68180-410, i*"""'ii" cx'p'iüii*u " "-o: 
rlã zibioóol-uz' denominada CoNVENENTE'

representado pelo Prefeito v;túiR cLlMAco oe nôúun' brasileilo' ponador da caneira de

Identidade N" 45ósztr e ao cpiTtúF n I I1.000.952-68, resrdente e domiciliado no referido Município' Rd'

Transamazônica, s,ti, Km i,'üãilorril, cep oe too oót, resolvem celebrar o presente Convênio'

resendo-se pelo dísposto Ílu L"i'ô;;J;;;ntar no l0l' a" o+ a" maio de 2000' no que'couber' na Lei de

Direuizes orçamentárias a" ".r*. à*.oicio, no Decreto r"a"*i 
^" 

sl szz' de 23 àe dezembro de 1986'

no Decrero Federal no 6 lü;;;;;lrii" a" :oo, " 
oti"ruç0.r. , Ponarias lnterministerrais n" l8' dc

0si03.,2017 e no g6, de ot tuiiolí ,"erla, na Portâri3 i^ã]",""t.t*i MPiMF/CGU n'424' de l0 de

dezembrode20l6esuasalteraçõeseco0soanteopmcesson"'59004i00o2t2120l.1.56,medianteas
cláusulas e condições seguintes:

-_1.._.Ê-....r'

MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NECTOI'III-

SUPERINTENDÊNCIE OO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM

b) notiticar a Cârnara MuniciPa I da celeblaçào deste Convênio, no pr"zo de ate l0 (dez) dias' bem

como da liberação de recursos, no prazo 2 (dois) dias ütcis, em conformidade com a Lei 9.452i.le 20 ds

março de 1997;

c) analisar a Pl'estaçào de conias dos recursos aplicados na consecuçâo do objeto deste

c()NVÊNlo r.ts 8s4683/2017' auE- lJrRi il
ãiuEaRÂtul A sUPERINTEIiDENCIA D()

óÉõriror-v,laENro DAAMAzÔNIA - sUDAM F'

Ã-pnrrenuno. M{,l'llclPAL DE ITAITUBAJPA'

CLÁUSULA PRIMETRA - OBJETO

constirui objeto do presente Convênio a execuçào do projero de Aquisiçlo de caminhôes pâra o

Município de ltaitubâ/p.A, ;;;,-";;;;io.iao'aeattr"c. no it"r,o de Trabalho' constante do Portal

dos Convênios, aprovado "'"t'on't"'*nt" 
naquele sistema' cuja cópia segue no processo' que integra este

lnsüxmento independentemente de transcrição'

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGÀÇÔES

I - DA CONCEDENTE:

a)repassarosrecursosfinanceirosaoCÜNVEI'iENTE'.obedecen<ioaocronogl"madedesembolso
conslanre no Plano deTtãbalho'. "ãiÀ'-" o aitposto nas CLÁUSULAS QUARTA e QUINTAI

lo, Ilx

forma e prazo fixados no afi. no art. 59. da Ponana Interministerial MPDG/MF/CGU n' 4

dezernbro de 201ó, e alterações postenoles;

d) pron'ogar "de oficio" a vigênoia Co Convênio anres do seu Érmino' quando

l0 Jc

\
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litrcr.rçào dos resurs..ls. Iiruitarla a prtrmlgaçàÜ ao exâto período do atraso verificadol

cJ i,.)municar ao CONVENEITE quaisquer irregularidades decottentes do uso dos recursos ou oÚtra

pl'nili'ncias dc ortlcm técnicl apunirlos dul"nte a cKecuÇao desst Convênio e suspenderá a liberzçâo de

|ccur:us- lixando prazo dc"ls (quarenta e cinco) dias para sâneamento ou apresentaçào de intbrmações e

rsc larc.:imenttts. podendo scr pnrmtrgavel por igual peúodo, confonne disposto no art. 57 e parágrafos

\clLuintes. da Ponana Interm inisten:rI MPDG' MF/CGU n" 424. de 30 de dezembro de 2016. e aherações

ca

p\rstenorcs: e

i') Di\ulgâr em sítio eletr6nico instirucional as informaçÕes referentes a valores devolvidos, bem como a

causr da tlevotução, n.r. a"*u.-J. Jo e*",-uçào toral do ob.leto do convênio' extinçào ou rescisào do

instrunlento.

II

i't )

tr)

-DO NVENE NTE:

crecutar o objeto Paclusdo na clÁusLlli\ PRIMEIRÂ, de acordo com o Plano de Trabalho;

aclomr todas as medidas neccssárias à corrcm execuçàc deste Convénio:

claplicarosrecursrrslinanccirosdequetrataesteConvênio,nâconformidadedoPlanodeTrabalhoe'
erclusivamcnte. no cumprimenlo do seu ohjeto;

,I) noriticar os partidos politicos. i,s sl[dicatos de trabalhador€s e as enrtdades empresar'iais' com sede

iro\lunicipi.i.doreçebimentodosrrcursosftnanceirosàcontadesteConvênio.noprazode2(dois)dias
urti:, ct,nt*dos da dara da lib,jra;à; ,l,o ,""urr,,,., na fc,rma ,leterminada no an. 2., da Lei na 9.'152, de 20 de

Írrrç.,.ic i 997;

e)manteratualizadaaescrituraçàocontábilespecÍfica'fusatosefatÔSl€Iâtivosàexecuçãodeste
iirn.;nio, pu* fins de frscalizaçào. acornpaúamento e âvalia\'âo dos resultados obtidos;

ii mautêr os comPr(rvantL§ originais das dÉsPsas arquivados' em boa otdem' no próplio local em que

ürtm conrabilizados. à rlisposiçào 
"rlos 

,irgãos di con*oli interno e exlemo, pelo prazo de l0 (dez) anos'

c('nürdos da aprovaçâo da prestaçÀo dc ionrâs:

f.l)rrahipóresededigitalizaçào"osdocumentostrriginaisseràoconserv.adosemarquivopeloprazode05
i.ií..,) aoui aos julgamâo das contas dos responsárãis concedenles e contm6ntes pelo Tribunal de Contas

da Uniào, findo o quat poderão ser incinerados mediantç rcrtrto,

€r) apresentaÍ. em ópia aurenricatlâ por canório. todo e qualquel documento- comProbatório de despesa

lf,jrua,1a i conra dos recursos dest(' Con*à,iu. u qualque' tempô ç a criterio da CONCEDENTE, sujeitando-

sü. ri() caso da nào apresentaçÀo. no pÍlzo estiPuiEdo na í€spectiva notificaçào' ao mesmo tratamento

dispmsado as despesas coüpÍovadâs com dOcurneÍrtos uridôneos Ou impuglados, no§ terÍnos da alinea "c"

ila C'L.,\tlSL'L.{ DECIMA dc§te Instrunrento;

h) ob§êrrar. nos serviçüs uu aquisiçàü de bens vinculados à execuçào do objeto deste convênio, as

,lisIxrsic,r*s contidas na Lei n! !i.orio. de 2l de juúo de 1993. e demais normas federais perrinentes às

licitaç:ires e contlatos administrativos, inclusive os Procedimgntos ali definidos paaa os casos de dispensa

c .,u rnexigibilidade de licitação:

observar. por ocasiào das ç(,ntramçÔcs il dlsposto nos art. 2o e 4o lnstru$O Normaíva'MP n"l. de

lq.0l tU. no que couber;

yt cxigir. Das licitaçõeri rlc obras c serviços de engenharia, o tietalhat:renn dos componentes de Lucros e

Dcqxsas indiretas - LDI (ou Benclicit's e Despesas Iniiirttas - BDI) e dos respecüvos perceltruais

praricados. que deverá integrar relatório a ser ap.esentado à CONCEDENTE quando da presuçào de

aotltlls.

r) urili/.ar., quando da aplicaçâo dus rucursr.rs rleste convênio. a modalidade pregào, preferenciâlmente

ns lirrma cleüônica- nas contÍatalõCs <Ie tbrneicedoreS de bens t'./Ou Sewiçt.rs comunS. nu5 termos da Lei ng

10.510. tje l7 dejulho de 2002. e do regrlamento previsto no Decreto ne 5.450, de I I de maio de 2005;

It fazer constar nos editâis licitâtórios o critéiio Ce aceitabilidade dc pIeços unitários" bem como

critêno estatísticos Du fixos de variaÇões cm rclaçào a preços de rei'erência" mesmo nos caSOS em que a

N.LP
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hcitação seja realizada em regime de preço global;

m) incluir regularmente no SICONV as infonnações e o documentos exigidos

interministerial n" 424J2O16, malteido-o atualizado, e alterações posteriores, mântendo-o anra

n) regisrar no SICONV as atas e-as informações ::!:",-* Plli:.i?ul'"" e resPeclivas

i,ii"oo".iüã ."mo as infotmaSes referentes às dispensas e urexigibilidades;

o) incluir no SICONV' antes da reâtizaçào de sada Pagamento' no minimo' as seguintes in

o.l - a destinação do Íecursoi

o.2 - o nome e CNPJ ou CPF do fomecedor' quando for o caso;

o.3 - o contmto a que se refere o pagamÊnto realizado:

o.4 - a mela, etapa ou fase do Plano de Trabalho relaliva ao pagamentoi e

o.5-acomprovaçâodorecebimentode|rnitivodoobjerodoconrrato.nredianteinclusàonoSistemadas
notas fiscais ou documentos contábeis

p)facilitarasupervtsaodoCONCEDENTE.permitindo-lheefetuaracompaúamentoinlotoe
fomecendo, sempre que."fãà-",ã.-irt"ãuçO* " 

oi documentos relacionados çom a ex€Çução do objeto

-vdesre Convênio, 
"rp""iut*"n[-nâ 

que se r.eiere ao exame da documentâção relativa à licitaçào e aos

contmtos;

q) permitir o livre acesso de servidores dos órgàos do CONCEDENTE' do Sistema de Controle Interno

do poder Executivo F"d"*1' ;;;;;-Jo Tribu-nal cle C,ntas da União' a quatquer tempo e lugar' aos

orocessos. documentos e infonnaçôes referentes " "st" 
conránio, bem como aos locais de execuÇào do

objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRÂ;

r)inserircláusula,noscontÍatoscelebradospaÍaexecuçàodesteConvênio'lue.Pêrmitaolivreacesslr
de servidores dos óryáos do coNCEDENTE, bem como àos órgãos de controle intemo e extemo' bem

como do Tribunal de contas da uniào, aos documentos e registios contábeis das empresas contratadas'

,"ú,iuot 
"oa 

*n,ratos celebrados para Íim deste convênio;

s)responsabilizaÍ.s€portodososencal€osdgnaturezatrabalhistaeprcvidenciária-decorrent€sde
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste Convênir''

bemcomoportodososo,,ust.iuuranosouextrâo|.djnát'iosqueincidarnsobreoplesêntelnstlullento.
ressalvados rqu"t", o" nutur"ru compulsór.ia, lançados âuiotnati;âmente pela rede bancária an'ecadadora;

t)asseguraredesBcar,obrigatoriamente'a-partrcipaçàodoGovernoFederate'emespecial'da
Supenntendência ao p.*irofrfã"nto da Amazônia,ern toda e qualquer ação, promocional ou nào'

\-z relacionada "o. , "* ""uçao'di-oi1-"ã 
à"s.rito na CLÁUSULA PRIN'iEIRÂ, e, obedecido o modelo-padrào

estabelecido peto COXCEOíXiâ, upo,. u ri-,ârca do Govemo Federal nas placas, painéis e ouldoors de

identihcaçào das obras 
"- 

pú",o, t'steudos, no 
^todo 

ou em paÍte' com os- recursos deste Convênlo'

consoante o disposro * irtiãçã no. 
"tiu" 

nr II, de l0 áe setembro de 2003, da Secretaria de

conrunrcação de Govemo e Gestào Estratégica da Pres:ciência da República ou outra norma que venha

substiruí-la;

u) responsabilizar-se pela administr:açào' conservação' opemção e ma ltençào, do obieto deste

ónvônio,'após o término dL sua vigência, de nrodo a atender as finaiidades sociais às quais se destina:

v) manter e movimentar os recursos parâ atendel às despesas na conta bancária específica do convênio:

na Portaria
hzado;

propostas das

formações:

OS

bir ono9w

w) depositar a contrapanida na coom especifica do convênio' em confotmidade com

esrabeleciâos no cronograma de desembolso do plano de trabalhol

x)cientitjcardacelebraçâodestaconvêniooconseihornunicipalpelarespectivapoliticapú
será executada a açâo otçamenúria, se houver;

y) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros

CLÁUSULA QUARTA;

zl informar ao concedente Para fins

Serviços Cerais os dados ret'erentes à ex

Je regrstro no SI.{SG Sistema integrado de Ad

Ít S nit

ü1n

ecuçào fisica e tinaneeira dos contratos firmad o,s -{:m
)s de

çirL!,!._

I
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dcstç conr çoio cujo valur stja '.rüs r ez-cs superior ao limite estabelecido no art. 23, I, "a" da ki 8

miln(cn(l(r-{}s ctual izatlOs mcnsalmente:

2.7) a obrigaçào do concedcnte enr notillcar o convenente previamente a inscrição como inadimplente no

SI(\)N\. quando detectadas impropriedades ou irregu)aridades no acompaúamento da execução do objeto
drr instrunrcnto. devendo ssr incluída no aviso a lespecriva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e o
Ilodcl Lc3islaüro do órgào responsável pclo ins0xmento;

2.8) outras obrigações possi\'€is na Portâria lnterministeria I N,ÍPIMFICGL, N'42412016

(.I-iUSULA TERCEIRÂ _ VIGÊNCIA

i) nr*senle Oonvênio rerá rigência de l2 (doze) rleses, contados a paÍir da dau da publicaçào do extrato de
don\ ênio no Diário Oficial da t,niâo - DOU.

§ubcláusula primeire - A vigt'ncia destc Convênio poderá ser pronogâda medianre termo adirivo, por
soliciurçàrr rlo CONVENENTE der idamentc formalizada e justiticada, e aplesentadâ ao CONCEDENTE,
L'm n(r minimô, 30 (trinta) dits anres do rérmino de sua vigência, para apreciaçào .'duliber.açào.

L Subcláusula segunda .\ clicácia desse ur.inr,lnio fica condicionada à publicaçào do respecriro exrrato no
Dirirr,r Olisial da Liniàrr, que seni pror idenciada pelo CONCEDENTE. no prazo de até 20 (vrnte) <iur-q a
c('ntar da sua assinarura.

CI,AI §T] LA QUARTA . \:\LOR Ê DOTAÇÃO ORÇAME NTÁruA
Os retutx.rs financeiros para a execuçào do objeto desre Convênio esao fixados em R$ 87ó.958^00
((ritGentrts setcnta e seis mil norecentos cinquenta e oito reais). e serão alocados de acordo com a seguinte
ularsiticação orçameütáriâ:

I) R5 8óÓ.958-00 {oito€eÍnos sessenta e seis mil noveccnlos e cinquenh e oilo reais), de recursos do
( )rçanrcnttr do CôN('EDE]\iTE- auavés do pROCRAMA AÇÀO 15.244.2025jK66.c[t5.
f ) \stureza da Despesa: 44.4tJ.42

hi Fonte: I88

c) !'ioras de Empenho: 201 7NE80 I I 5 I

l) R! t 0-Ü00,00 (dez mil rcais) relativos à conu"pafiida do CONVENENTE de que sara o Art. 79 da Lei
n" I i..l0lt20ló.

/ l) e r cdado paÍâ o conrcncnte eslahelecer cotltrat'o ou convênio com enlidades impedidas de receber
j'rruas(,§ Í'derAis:

z.J1 manter um canal de comunicaçào st'ctivrr. ao qual se dará ampta publicidade, para o recebimento pela

tlniào de marullstâçôes dos cidadàos relacionadas ao convênio. possibilitando o registro de sugestôes,
rl.rgios. srrlicitaçtlcs. reclamaçties e dcnúncias:
2.,1) incluir na placa e adcsivo indrcatiro da ohra informaçào sobre canal para o registro de denúncias.
reclanraç<'res e elogios- conformc pler isto no 'Manual de Uso da Marca do Coverno Federal - Obras' da

SLrrctariâ dc Comurucaçào Sc»ial da Prrsidência da República;

z..l) Divulgar em sitio eletninico institucirinal as infolmaÇôes referentes a valores devolvidos, bem como a
r:ausa da devolução, nos casos dc nâo execu$o total do objeto pactuado. extinção ou rescisào do
instrunento;

2.5 i Conubilizar e guardar os bens remanescentes, utilizando-os para assegurar a continuidade do programa

*(r\ crnanl('ntal;

z.ó) a autt»izaçào do convenente pard quc o concedenrÊ solicitÊ, à instiruiSo financeira âlberêante dâ conta

correntc bancriria da transferÉncis. o resgate dos saldos !'cmanescentes. nos casos em que nào houvel a

-\l Jcr olução dos recursos no pÍ:rzo prcristo no ân- ó0 desra Portaria:



Subcláusula Primeira - O CONVENENTE se obrrga a incluit em seu orçâmenlo os

subp§etos/subatividades contempãa-tt oJas t'antrtt:":*:-1:i recursos recebidos para a execuçào deste

Convênio,confotmedispostono§6odoart.l.daPortarialnre'ministerialMPD6'MF/CGUn'424.de30
de dezembro de 201 ó, e alterações posteriores'

SubcláusulaSegunda_previsãode'naocotrênciadecancelamentodeRestosaPagar,queoquantltallvo
das merâs consranre no planl" ã"'i.rúáir," pôssa ser red-uzido até a empa que nào preludique a

funcionalidade do obleto pactuaão' mediante aprovaçào da CONCEDENTE

Subcláusula Terceira - O presente ajusre' em ra1à^o. !e seu valot de repasse enquadra-se no regime

]à-p-iif""à" p*risto no anigo ó6 da portaria n" 424120 1 6

CLÁUSLÍLA QUINTA_ LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os t'ecutsos financeitos relativos ao repâsse da CONCEDENTE e à contrapartida do CONVENENTE'

destinados à execuçào do objeto deste Convênio' s"'ao í"posit"aos ne conta:tg:l* vinculada ao

Dresente instrumenro, em conformidade com os prazos esiabelecidos no cronogra ra de desetnbolso

"onrrn," 
no ptano de Trabatho aprcvado, "*.lu.iua*entJã 

-instiruiçôes 
hnanceiras controladas peia

Uniàor

-\zSubcláusulaPrimeira-Amovimentaçáodacontaespecificareferidano..caput',somentepoderáocorrer
mediante credito na ""^tt'^ft"ti'it 

ãt titularidade dos io*"""do'"t e prestadores de seriço' pam

oasamentodedespesasouparaapltcaçàono.mercadonnun.-"i,.o-nufor,naàaSubcláusulaSegundadesra
btãuruta, faculmda a dr.pens. desse procedrmenro nos scguiotes cílsos' em que o credito podeÉ set'

rearizado em conra u"n".i" ãl ,i*r-iára. do própno .onrin.n,", devendo ser iegistrado no SICoNV o

beneficiário ÍrnaI da desPesa:

a) Por ato da autoridade máxima da concedente;

b)Noressarcimentoàconvenenteporpagamentosreaiizadosasprópr.iascustas,decorrentedeatrasos
na liberaçao do, ,""u'*' p"ü;;;à;"'*;-t'; valores alóm da contrapartida pacruada;

Subcláusulasegunda.osrecutsos,enquanton-ào.utilizados,seràoobrigatoriamenteaplicadosem
cademehs de poupança o""irr"*çã'r*ài.ei* prrtri." iJ"úi. s". pt.uiúo de-seu uso for igual ou

suoerior a um mês, ", 
J i;;à; [ápii"rça" [inànceira de cuno prazô ou operaçào de mercado aberto

tairreada em rirulos a, ai"iaã pr"Ufià, quunào . utit,r.çào desses ',ecursos verificar-se em prazos menores

que um mês' "* "onforloialãt'"orn 
o un tto'§+"daLei E-6ó6' de2Idejunho de 1993'

SubcláusulaTerceira-Asreceitasoriunciasdosrendimentosdeaplicaçõesnomercadofinanceironào
poderão ser "o.p""a" 

to-Ãã 
"o"t'"ftniau 

aeti'iu fero convenente' devendo serem aplicadas'

\-./ exclusivamente, na execuçào do objeto do Conr'ênio'

SubcláusulaQuarta-Aliberaçàodosrecursosocol]eraemparcelaúnicaatimdeatenderocronoB]ama
de desembolso previsto no plano de trabalho' 

"ontoun'" 
ãt itt" o' etaPas da execução do objeto deste

convenlo;

SubcláurulaQuints_Aliberaçãodaparcelaúnicaficarácondicionadaàconclusàodaanálisetécnicae
aceite tio proeesso Iicitatório pe[â concedenlel

Su bcláusula Sexta - Para o recebimento ria parceIa únrca dos recursos, o convenente deveÉ comp aro
ênio

apone da contmP artida que, se flrnanceira, deverá ser depcsitaCa na conta bancária específica do co

em conformidade com os Prazos esubeieci<ics no clonograma de desembolso

ro\

COI'iVENENTE, devidamente fo ("'

se e decisào, em, no Prazo minimo de

do objeto desclito na CLA USLiLA P

}tPANHAYIENTO, FISCALI

CLÁUSUL.{ SEXTA- ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Este Convênio poderá ser alterado mediante pÍoposta do

*.,imàà". a ser apresentada à CONCEDENTE pala anali
'J;;;;; ;" retmino da vrgência' sendo 'edada 

a alte'açào

CLÁUSULA SÉTIMA - CONTROLE, ACO Ç

GERENCIAMEIiTO

ta)

\(1\ Rubrlca.\------.,/

I

i

V



CONCEDENTE conserv-ar a auÍoridâde nollÍaúva e exercer control

ó Fls

R ica

[r prcrrugativa de a

il«nDpanhsment() sobre
itblct('' dcste Convênio.

a exe,,,uçâo, nrqlinnte a supervisão e o acompaúamento das atividades inerentes ao

Subcláusula Primeira - A prenrrgarilr discíxrrnada no caput será exercida pela Coordenâçào Ceral de

('.rnrênios e moniroramento da Diretoria dc Plane.lamento e articulaqào de politicas, da Sudam, responsável

peirs rções de acompanhamento íu condiçâo dc represenrante da CONCEDENTE, que poderá valet'se de

i.,,lo' .,s recursos tecnológicos adeguaclos ac, acornpaúamenlo do objeto. inclusive no relacionamento

iillctr) c()m os tcprL§entantes do CONVENENTE.

liuhCláusrrla Segunda - Ê, prerrogadla da Diretora Cotegiada da Sudaln a decisão de assumir ou não

imnsi'erir a resfrnsabilidada pcla .'r"rução, no càsô de paralisaçào, ou de fato relevante que veúâ a

()cürrer. bcm corno delegar competéncia ou fumar parceilas com outros órgàos, ou entidades públicas que se

.itrrem pníximos ao local de cxeeuçã.i du obieto do conr ênic.

\ubcláu3ule Terc€ira - .A s'xL.cuÇâo rlo objeto deste convênio será acompaúada pela cONCEDENTE de

Jç(rrd(l com a Onkm de Seniço N" (ru1 2ó15 - DIPLAN, ou outra que vier a subsrituir' após as quais serào

cmrtitl(rr os Êspectivos relatórios circunstanciados, sem prejuizo de Ounas medidas julgadas necessáriâs

pàra gomnlir a Plena e regular r-'rr*trçào lisica do objeto.

subcláusuhQuarts - À cofi('EDf,ITE deverá designar represenrante para o acompanÀamento da

\r, d\ce ttçào .lestJ Convéniu' 
'qtitttun,'lt'-t' 

no SICONV - Sistema de Gesrào dc Convênios e Conti"lus de--'- 
R.pu..r. ns forma disciptinarià p1r an. 53 a 58 da Portaria Interministeriâl MPDG MF/CGU n'424' de 30 de

.lczcrtrbtt.r de 201ó c altersções f)stcliorsi.

(.L-iI.:\IjLA OITAVA- PREST^çÃO DL CONTAS

\ Prcstação de Contas dos rs;utsos financeiros transferiCos pela CONCEDENTE' dos recursos de

Li.,nrmpar'.cla e os de rendimentos apuÍados em aplicações no rnercado financeiro, deverá ser apresentada tra

tirrmr .'subele,cirla pelo an. 59. inciso lll. da Ponaria lnternr inisteria I MP/MF/CGU rf 424i2016. no prazo

mii\imo de ó0 (sesienta) dias conrados do térmrno de sua uigéncra. compondo-se, alérn dos documentos e

inhrrmagies apresenrâdos pela coNvENENTE Io Slco\Y quando disponível, do seguinte:

Subcláusula primeira - Quando nÀo for observado o prazo de 60 (sessenta) dias, na f'orrna descrita no

( i?r)uí. pam apresenroçào da prc.'ita$o dc contas. a CONCEDENTE estabelecerá o prazo máxtmo de 45

tqirarcíu e cinco) dias p"a iuo ,p."r"nuçãrr. og reoolhinento dos recursos. incluídos os rendimentos da

.riliurcão no mercado financerro, atuali;,a<Jos rnonctariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da

l.ci. S,,', ao ténnino do último prnzo csra.*-iccilo, o CONVENENTE nào apresenar a prestaçâo de contas

rcm d§\.l1çr os recursos. a CONCEDENTE reglstrará a inadrmplência no STCON\', por omissào do dever

Jc prc§tur c(lntas e comuni§ará tr ['ato ao óryào ,je contabilidade analítica a que esliver vinculado' para iins
v .lc instauração de tomadu dr. iiontus cspecial sob aquele argumento e adoçâo de ouras medidas pâra

reparoçôo do danu ao eránt,. sob pcna dc responsabr lizaçào solidár'ia.

Subcláusute Segunda - As despcsas realizadas com inobservância das hipóteses vedadas, conforme o art.

lE. da Portaria Inrerminisredal n" 'll4- de 30 de dezembro de 201ó, e aiterações postenotes, estarto sujeiras

r glrr5à. qu3nds da análise da prstaçào de contas.

(.LÁL SULT NONA - DENI-)ICTA E RESCISÃO

Esrc Cen!àio potlera ser denunciad.r, s qualquel'rempo. ticando os partícipcs as responúveis somente

pclas .rbrigações e auferindo as vantageíLs tlo rempo em gue participaram voluntariamcnte da avença, nào

scndo admissivel cláusula ohriga«)ria de pcrmanência ou sânclonadora dos denunciantes.

subcláusuta única - Constirucrn motivos parà rescisâo deste Convênio;

r) o irladimplemsnto de qualquer das cláusulas pactuadas;

Lr) r c\,ns(aE!çâo, a quâlque( (§npír. dc làlsidade ou inc'oneçào em qualquel- documcnto apresentado;

c1 a ocon"ência da inexecução liaanccira menciunada Íiô alt. 41. § 8'e comprovad:r segundo instruído nô §
.r" dcssc lncsmo anigo. dü Por[rria lnterministerial n" 4]4, de 30 de dezembro tte 2016, e alteraçôes



postenoresi e
a instauraçào de Tomada de Con

d) a verificaçao rJa ocorrência de qualquer ciÍcunstância que enseJe

Especia)

CLÁUSULA DÉCIMA - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Quando da conclusào do obj eto pactuado, da denúncia, da resc isào ou da eKtinçào deste Convênio' os saldos

financeiros remanescentes, inclusive os Provenientes das leceitas obtidas das aplicações financeiras

realizadas, serão devolvido s à coNTÀ ÚXtcr\ no resoURO NACIONAL, no Banco do Brasil S'A '

em favor da Uniâo, Por meio de Guia de Recolhimen to da União GRU, disPonível no site

porral SIAFI, informando a Unidade Cestora (UG) 530001 e Gestào 00001

(Tesou[o), no prazo lmpronogavel de 30 (ninta) dias contados da oconência do evento, sob Pena dauro

lo

imediata insl2uraÇão de Tomada de Contas EsPeciat, Provldenci ada pela CONVENENTE'

3 o i,alor total tlansfendo Pela CONCEDENTE' atua lizado monetanamente e acrescido de juros legais' na

rma da iegislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, a partir da data de recebimento' nos

até 20 (vinte) dias a contal da respectiva assinaNra'

CLÁUSULA DÉCIMA §EGUNDA - CONDIÇÕE§ GERATS

Acordam os paííciPes' ainda, as seguintes condiçôes:

a) Todas as comunicações relativas a este Con\'ênio serâo consideradâs como regulârmente e fetufias.

quando realizadas por intermedio do SICONV;

b) As comunicações que não puderem set efenradas pelo SICONV serào constderadâs como

efetuadas, se entregues por protocolo ou remetidas por correspondência' com Aviso de Recebím

c) As mensagens e documentos, lesultantes de e-mail' nào poderào se constiuir em peças

ã'."."a. 
"t "iigl"ais 

ser juntados no prazo de cinco dias' a conlat da cata do seu envio;

d) As exigências que não puderem ser calnpridas por melÔ cio SICONV deverão ser supridas ara a\.7,

seguinles casos:

b.l ) inexecução total ou parcial do objelo pacruado;

--v b.2) quando nào for apresenrada a prestação de contas no prâzo fixado na CLÁUSULA OITA\A: e

b.3) quando os recursos fotem utilizados ern finalidade diversa da estabelecida neste Convênio'

c) o valor con'espondenre às despesas complovadas com documentos inidôneos ou impugnados'

Subcláusulaprimeira-AdevoluçãopÍtvlstaoaalinea..a'',emdecorrênciadautitizaçãoparcialdos
reculsos'seúrea]izadacomobservânciadaproporcionaiida.JedepanicipaçàotantodaC0NCEDENTE'
quanto do CONVENENTE, na aiocaçãO dos recursos p*,r,o. n"ste lnitrumento, independentemente da

ePoca em que foram aPortados'

Subcláusula segunda - Nos casos de descumprinrento clo przzo previsro no caput, o-concedente devetá

solicitarainstituiçàofinanceiraalbergantedacontaconenteespecíficadatransferência,adevoluçâo
imediata, para a conta irni." ao'i"rÀrro-xacional, dos saldos remanescentes da conÉ corrente espocífica do

rnstrtmento, de acordo com o § 2" do Arr' 60 da Poraria o'42412016'

§ubctáusulaterceirâ-Noscasosemqueadevoluçãoderecursossecleremfunçãodanàoexecuçãodo
objetopacuadooudevidoaeKtinçàod'instfumento,eobr.igatóriaadivulgaçàoemsítioeletr.ônico
instirucional, pelo 

"on""A""t" " 
tànu"t'ente, das informaçôes refetentes aos valores devolvidos'

\-, CLÁUSULA DÉCIMA PRTIVIEIRÀ PI,BLICAÇÃO

ApublrcaçãodoextratodesteConvênionoDiáriooficia]daUnrào_DoU,ou-dosadimmentosque
impliquem em alteração d";;ú,;" a[rpliação da execucào do obJero desclito na cLAUSIJLA PRIMEIR.\-

écondiçàoindrspensávetparasuaeficácia,etleveráserprovidenciadapelaC0NCEDENTEnoprazode

I

,"g,urf,fn,"
ento -f,\:
d" e,+F\.,

\



c) fslç-.crtnvürio e suâ !'xücuçàr) se sújcirâm às normas do Decreto n' ó. r70- de 25 de jurho de 2007çrtn1lr qfqr De!'reto no 93 tlTl- dr lJ ,L'r.lczenrhro dc l9gô e da porraria Intenninisterial n 4Zl 3
It ltcr,lçirc5 p()slsriorçs: c

rr'rulilr insruçào proccssusl s nclc rcÍÍistludos: e

!)cll C erncç'dente

.b
0ló e

hl licr cicntc (! c(ln\cncnrc sobre. a. nào sujeiçâr.l lo srgilo bancário, quanto á uniào e respectivos órgàos dear)ntrol('. por sc tratu de rccurso público.

(.I,.(t,St LÀ DÉC'IIITA TERCEIR^. FORO
P;ra 'Jirim;r quaisrluer elttr idas' cas(ts onl;sso'. ou quaisquer questões oriundas do presente Instrumenro- que
']tr'l ry]":''T ser rcsolvidas pcla mcdiaçàr, arlministiariv4 âs paíes elegem o Foro da Justiça Federal. seçãoJudiciària iio F.stado rle purá_

i-' pt'r assinr e;tarenr plcnalnrnl( ds acordQ. r)s paftrcipes obnganr-.c ao total e rrrcnunciável cumpfinrerlt§
'l.'s lcnr"s Jo preseate ln$rurnsnlo- o qual lido é achaio 

"onfoine, 
foi lavrado em i (uês) vias de igual teor

:,]::]]"1.-lr,: ,,-r-" ^:l**: 
pcltrr paflicil^-s e duas resrcmunhas, para que produza seus jur.ídicos e tegais

clürl()S. snl JUIZO OU tors dcle.

.: Belem-PA. de de ltllT

Pci(' (-on\ cncnl.c:

PAT LO ROBERTO IA DÀ SI
Sut*-^r t,1l çn L:D

!ítR UIAR
PIcleiíndd \Íunr Itainrba. PAl\)

L-* UL*.; : o9Í.LioÍ§2..-10"t
i.) lr,or*a;r..1ç:,. .:..à.i.:'! I .à.).à1.)-r.;

I
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SLÍ'ERNTENDENCIA DO DESENVOLV DA AMAZONIA

mRr^L D{r6 cowÊNros
slc.Nv - sl§Tlií^ rrF cE§TÀo DrcoN\'ÉNlos

MI]\'.ÍSTERIO DÀ N{TECRACAO NACIONAI

N" / ANO DA PROPOSTA:
017873/20 r7

OBJETO:

Aquisição de carninhôes para o Municipio de ltaitubaryÀ

JUSTIFICATIVA:
Il:rlluh! c unr munrcipto. l'calrzado no Estrdrr tio Para e un, du\ nnnclpài\ ccntr'os econômrcos du oestc pa,âense. F a di'crma
quirla malor cidade (ern terolos popülacisnais) do Estado do Pará. tcrccira úâior cidade do ocste paracÀse. e possui o décino
tetcciro maior Produto Interno Bruto (PIB) no Esrado. A ciriadc é considerÀdÍr de ntédio porte, e uma das cidadcs que
apresentam cÍesuimento econômico acelerarlo no lnr(flor do Bra\ll. E conhecrrla como cidadc pepita devirlo a intensa Btividade
dc mincraçào dc ouro no Vale do Rio Tapajós. a grande divcrsidadc de paisagcns naturais (tais como as praias dc rio que se
fornranl durante a epoca dc seca, e também as corrcdciras Jr álnla localizidas próxilnas ao distrito de São f-uiz do Tapajós) e o
Parquc Nacional da AmâzdDia. Por cslc motiYo, o Ítunicipro sollcitâ o apoio ao Covemo FcdcrâI. pâra cm conjunto. trazeÍ o
desenvolvimcnto csperado, com qualidade quc o Pais mcrcce. ltailuba esú rcccbcodo investimentos do Govemo Fcdeml no
setor energético e poíuário. A previsào de aumento polulucional é dc 200% do atual, sendo necessário o inveslimento nas
árcas de inÍiaeslrutura. educação. social, turistico e cultural. prcviamente. Já eslá cm làse inicial pâra implantaçào destcs
pro_jetos. com o pico previsk'r paÍa o corrente ano. Distante da capiral Belém 1.381 km. com uma populaçào de
aproximadarnente populaçào estimada 2016 (IBGE) 98.4E5 pessoas, lDllM 0,640. eslá localizado no tenitório da cicladania BR
I ól - PA do MDA e Brasil Sem Miséria do MDS. Desracam-sc a produçào agricoia e/ou pecuiiria, com produção sslimada
Banana (cacho) de quantidade produzida cm 28.tt00 tonclir(las para o ano 2017. conformc esÉtistica do IBGF, Cidades. A
Agropecuária 39.087.000.00 corresponde a 90,5% do PIts municipal quc tcrn como pÍincipais culturas o cultivo da banana c
mandioca. A maioria dos pequenos proprietários mrãis csÍào srtuados em estradas vicinais que necessitam de manulenção
conrjnua. Estas vicinais são utilizadas para o traúspofle dos insunros. da produçào agricota e de pessoas.
Por coíla dcstc cenário, o objctivo da aqursição do caminhào i urilizaÍ nos scrviços dc rccupcmçâo e manutcnçào dâs cstradas
vicinais e ajudaÍ no cscoamen(o da produçào visando estruturar a agricultura familiar. auxiliando âumcntando a produçào.
compelitividade e pernritindo a suparaçâo das dcsigualdadcs existentes. Scrio atcndidas 200 tàmilias nas
comunidades/âssentamentos. Com a cxe('ttçào do convênio cspcra-se unt aumento da qualidade de vida do pequoro produtor
promovendo a permanência das familias no campo. Emcnda Indi\ idual ao Oíçamenro Geral da Uniào/1017. nú|n€ro j2600007
dc auloria do Delu{ado Fed€ral JOSÉ PRIANI E pNtDBlpA

1 - DADOS DO ( O\CEDEN'TE

CONCEDENTE:
l(,60:

NO]\TE DO óRGÃO/óRGÃO SUBORDI\ADO OU TI(;:
SUPERÍN ÍENI)I,NCIA DO DISENVOLY I)A 

^M^ZONIACPF DO RESPO\SÁVEL:
6 ra 515.8?2-68 PÀULO ROBERTO CORR}-I,A I),\ SÍI VA

NONTE DO RESPO\S vul

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEl,:
llua Barão de ldaia. 1210. Res. Laranieiras Casa i49 - i'lores

CEP DO RtrSPONSÁVEL:
69058-148

Relatórlo emitido em 24lO1|ZO1B 16:3't:33 Pégina 1 de6
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2 - l)ÂD,OS DO PIrOP()\ENTE

PRoPONENTEI
05. t3Í1.730/000 t-77

R Z,iO SOCITI, DO PROPO:'IENTF,:
MID,iICIPIO DE ITAITUBA

E\DLREÇ() JtrRtDlCO DO pROpONÊl',t [.:
AVENIDA l\'IAILANHAO, SN. hDIF SE\{AD

L-i' CEP:
651804t0

E.A.:
Administração
I'ública Municipai

DDD/TELEFONE:
93q8r l5l5r5

CIDÁDE:
ITAITLRA

eÓDrGo
MUNICÍPIO
047 )

AGÊNCIÁ
0552-5

CoNTA CORRENTE:
0060710050

BANCO:
] 04 - CAIXA F,CONOII'ICA

CPF DO RESPONSAVEL:
I I 1.U00.952-68

NONIE DO RESPo\SA\'EL:
VALi\IIR CLI\íA( t) I)L A(iL,IAii

ENDEREÇO DO RESPONS.TVEL:
RODOVIA TRANSAMAZO\]CA, SN. KM 3 . JAI{DIM ATROPORTO

CEP DO RESPONSÁVEI,:
68t80010

Relatório emitido em 24/0112018 16:31 33 Página 2 de6
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J . I)ADOS DO t,XE(]TI'I'(}R/VALORES

VAt,OIt GLOR,TL: RS 876.95E.00

VAI,OR DA CO\-TRÀPARTID.A,: RS 10.000.00

2(,lE RS 866.958.00

V.1.I,OR DA CON'I RAPARTIDA FI\.q,\CUIRA: R§ 10.000.00

V.\I,OR DÁ CONTRAPARTIDA E[l BENS E SEttvICoS: RS 0.00

\,,I.I,OR DE RENDII!Í[,NTOS DE API,ICAÇÀ(}: R$ 0,00

INICIO DE VIC]]NCIA: 08 0 t,2018

FIM DE vlGÊ,r-CIA: \)E r,l 2019

VIGÊNCIA DO CO}.VÊNIo: :i]li;

Relatório emitido êm 24lO1l2O1B 16.31:33 Página 3 deo
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Ru
5. PI-I\o DE TR,{R,\LHO

Meta n": 1

6. CRONOCRAI\IA DIi DESEMBoLSO
SUPERINTENDE\CI A. Do DESENVOLV. DA AMAZONIA

? - CRONOCII\MA Dt] DESEMBOLSO
MUNICIPTO DE ITAITUBA

l\lIS DESEMB0LSO: Abril A\O: 20i E

UETA )i": I VALOR DA META

DESCRIÇÀO: Adquirir caminhõcs, para o fo*aleriorcnto dil Dcsen\'olvimento Sustcnlávcl Local do Municipio de ltaituba,/PÀ.

\TALOR Do REPASSE: R$ 866.958.00 PARCELA§": 1

Especiricação: Âdquirir caminhões, para o fonalccimcnto du Descnvolvimento Sustenúvcl Local do Municipio de ItaitubaDA

Unidrdt dr llcdida: UN Quantidade: I 0 l'alor: RS 876.958.00

InícioPrevisto: 28i01/2016 2S, l:/201Ít Valor Global: ns 876.958.00

Ulr: PA I\'lunicipio: 0471 - ITAITtiBA CEP: 681l{9-410

l'lndcrrço: A\ \{aranhà(,

EtaprFâsr h'i I

Especi§cação: Caminhãobasculantc

Quantidadei
2.0 un

Valor:
R$ 6?1.95r3.00

Início Preristo:
28i0 r /:01 ri

Térmlno Previsto:
28 2/2018

Etapâ/Fase n': 2.

Especificação: Caminhão de abastecinrento e Jubrificaçâo

Quantidadc:
I.O UN

valor:
RS 205 0ü0 00

Inicio Previsto
2ltr0t/2011(

Tórmino Prêvisto:

2t\/)2120t8

NÍES DESEI\IBOt,SO: Abril ANo: l0l I
RS t0.00r).ü)

V\I,OR I)O RI]PÀSSE: RS 10.000-00 PARCILAN': i

Relatório emitido em 24101120'18 16:31 33 Página 4 de6
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lNrE'r'A \": r lvALoR DA N48TA

DISCRIÇÀO: Adquirir caminhões. para o foÍtalecifienro da [)esenvolvimenro Sustentável Local do Municipio de ttairutal-Fl-l

lTérmino Previsto:

I

R$ ti66.958,00



UllDADI-: UN

OBS}:RVAÇ

8. PLANO DE \PLIC,ÀÇÀO DETAI,E^DO

, - PLAN() I)l) .4PI IC..\ÇAO C()NSOLIDADO

DF,SCRIÇÃO DO BEM/StrRVIÇO: Caminhão basculants noro- com no mínimo as següintes esp€cificações:a) \{olor: Potência

no minima de 170 cvi b, Transmissão: 6x.1 (traçado); c) Pcso bruto rotal minirÍto: 23.000

kg; d) Direção: hidniulicq e) Cabioe: com ar condicionado; 0 Acessórios: triângulo, chave

de rodas, rnlcaco e cxrinror dc incêndio; B) Cor: Branca; h) Capacidade minima da

caçanrbat I: tnr

NATUREZA DA AQLIISIÇAOr Rccü.sos do (lonrênirl \ATUREZA DÁ DESPESA: 449052

E\DEREÇO DE LOCALIZÁÇ^O: A\ Mararhàr-l

CEP: 681sG.ll0 UF: P^ MLINICIPIO: 0,17I - ll,,\ll LIl:\
\'.'I O1',At-:Ql-AN l lDAlr0: 2.00 v. l;NI'l'ÁRt(): RS 335.979.00

O DO BEM/SERVIÇO: Camilhão toco com :rs x3uinres especificaçôcs tiriuimas: Motor 160 Cv de potência,
transmissâo manual clrm i marchas siocronizadat, Rodqs de aço, Pneu radial sem cârnara,
D;çção hidráulicü, Tarque de combustivcl com capacidade para 130 litros, PBT 8000,
com implemcnro de cümboió lübÍificanto {Melosu), corn ÍsseryatóÍio de 2.000 litros de

óleo dic;el, Comprcsso'. cilirdro de á.!$a, 2 Íeseôatórios para lubriÍicantes e I de graxa.

oRsEIiv^ 0:
DESCRIÇ

NÂTI]Rf,ZÀ D.C. DESPESA:.14905]: Recursos do C,anvênioNAT"]REZA DA

UF: PACEP| 68180'"110

E\DEREÇO DIr r.OC 0: Av MaraúIo
IO: 0471 - IT^'l lUti \

V,TOTAL: RS 205.0m,00UNIDAI E: I II\i 100 \'. trNlTÁRIOr R§ 205.000,00

CódiAo Rendimcnlo dc
-{rrli(rçâo

RS 0,00 RS íJ.t)0

\.\i rrREz.{ DA DtisPESÂ
'liltai Rccursos

P.S !]i 9i8,tl0.14e052

TOT{T GIRAL:

RS E',/6.958,.Jú

k$ 8?5.e5{t.u$

Contrapartidâ Bens e

§erüços

Relatório emitido em 24011201A 1631 33 Página 5 de6
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r0 - DtrcI_ÀR,\Ç^o

I1 - ÂPROVAÇÀO PELO CONCEDENTT, DO PLÁNO DE TRÂBALHO

Aprovado

l-ocal e Data Concedentc
(Rcprese tantc lcgal do Órgào ou Entidade

t2 - Á\EXOS

Coúprovantes de Capa(idadc Técnica e Gerencial

Na qualidadc de representante lccal do pÍoponentc. dcclero. para íln. de provajunto ao
para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débilo em mora ou situação de inadimplência conr o Tesouro

Nacional ou qualquer órgão ou entidade da AdinlnisrÍação Pública Federal. que impeça a Eansferência de recursos oriundos
da dotaçõcs consignad&s nos orçamentos da Uniào, na fi)m1a dcste plano de tmbalho.

Local e l)an Proponentc

I'cde l)ct'iir irn cn to.

Nome do Arquivo:
decluração exectrçào.pdf

Compro!ição dâ ConrÍapartida

Nome do -{rquivo:
conrÍapaÍida cnvio.pdf
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