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CONVENIO MAPA  N° 888733/2019, QUE 

ENTRE SI CELEBRAM  A UN1AO, FOR 

1NTERMED10 DO M1N1STERIO DA 

AGR1CULTURA, PECUARIA E 

ABASTECIMENTO E O MUN1CIP10 DE 

HONORIO SERPA/PR.

A UNIAO, por intermedio do Ministerio da Agricultura, Pecuaria e Abastecimento - 

MAPA, inscrito no CNPJ/MF sob o n-00.396.895/0001-25, com sede na Esplanada dos 

Ministerios, Bloco D, nesta capital, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato 

representado pelo SECRETARIO ADJUNTO DA SECRET ARIA DE INOVACAO, 

DESENVOLVIMENTO RURAL E IRR/GACAO. O Sr. Pedro Alves Correa Neto, 

brasileiro, residente e domiciliado em Brasilia DF portador do CPF 646.146.031-49. 

nomeado pela portaria 788 de 25 de Janeiro se 2019 publicada no didrio ojicial numero 

18 segdo 2. pdgina 01. e o MUNICIPIO DE HONORIO SERPA, inscrito no CNPJ/MF 

sob o n- 95.585.444/0001-42, com sede RUA DOIS, SN, CENTRO SOCIAL - CENTRO. 

HONORIO SERPA - PR. CEP: 85548-000, HONORIO SERPA/PR, doravante 

denominada CONVENENTE, representada pelo Gestor(a) do Convenente. LUCIANO 

DIAS, brasileiro, portador do CPF/MF n° 017.350.849-99, residente e domiciliado no 

Municipio de HONORIO SERPA/PR, RESOLVEM celebrar o presente Convenio, 

registrado na Plataforma + Brasil, regendo-se pelo disposto 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 de 

Diretrizes Orgamentarias do corrente exercicio, no Decreto Federal n° 93.872, de 23 de 

dezembro de 1986, no Decreto Federal n° 6.170, de 25 de julho de 2007, regulamentado pela 

Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016, consoante o 

process© administrativo n° 21000.050304/2019-14 e mediante as clausulas e condigoes 

seguintes:

■
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CLAUSULA  PR1MEIRA  - DO OBJETO

O presente Convenio tem por objeto a AQUISICAO DE MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS  AGRICOLAS.



*



CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAQ DAS PE^AS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Convenio, independentemente de transcriyao, o Plano de Trabalho e 

o Termo de Referenda, propostos pelo CONVENENTE e aceitos pelo CONCEDENTE na 

Plataforma + Brasil, bem como toda documentapao tecnica que deles resultem, cujos termos 

os participes acatam integralmente.

Subclausula Unica. Eventuals ajustes realizados durante a execut^ao do objeto integrarao o 

Plano de Trabalho, desde que nao haja altera^ao do objeto e sejam submetidos e aprovados 

previamente pela autoridade competente do CONCEDENTE.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA^OES GERAIS

Sem prejuizo do constante nas denials Clausulas deste Convenio, sao obrigayoes dos 

participes:
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I - DO CONCEDENTE:

a) realizar na Plataforma + Brasil os atos e os procedimentos relatives a formaliza<;ao, 

alteragao, execu^ao, acompanhamento, analise da prestaqao de contas e, se for o caso, 

informaqoes acerca de Tomada de Contas Especial, sendo nele registrados os atos que, por 

sua natureza, nao possam ser realizados no sistema;

b) transferir ao CONVENENTE os recursos tinanceiros previstos para a execuqao deste 

Convenio, de acordo com a programa^ao orqamentaria e fmanceira do Govemo Federal e o 

estabelecido no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho;

c) acompanhar, avaliar e aferir, sistematicamente, a execuqao fisica e fmanceira do objeto 

deste Convenio, bem como verificar a regular aplica9ao das parcelas de recursos, 

condicionando sua liberagao ao cumprimento de metas previamente estabelecidas, na forma 

do art. 41, caput, inciso 111, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, comunicando ao 

CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos publicos ou 

outras pendencias de ordem tecnica ou legal, com fixa^ao do prazo estabelecido na legislaqao 

pertinente para saneamento ou apresentagao de informaQoes e esclarecimentos;

d) analisar e, se for o caso, aceitar as propostas de alteragao do Convenio e do seu Plano de 

Trabalho;

e) dispor de condi^oes e de estrutura para o acompanhamento, verifica^ao da execugao do 

objeto e o cumprimento dos prazos relatives a prestatpao de contas; e

f) divulgar atos nomiativos e orientar o CONVENENTE quanto a correta execu^ao des-

projetos e atividades. / ^

y
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II  - DO CONVENENTE:

a) executar e fiscalizar o objeto pactuado, dc acordo com o Plano de Trabalho e o Termo de 

Referenda aceitos pelo CONCEDENTE, adotando todas as medidas necessarias a corrcta 

execu9ao deste Convenio;

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

presente Convenio;

c) elaborar os projetos tecnicos relacionados ao objeto pactuado e piano de sustentabilidade 

do empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, reunir toda 

documentagao juridica e institucional necessaria a celebragao deste Convenio, de acordo com 

os normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da 

area de intervenpao, licengas e aprova^oes de projetos emitidos pelo orgao ambiental 

competente, orgao ou entidade da esfera municipal, estadual, do Distrito Federal ou federal e 

concessionarias de serviyos publicos, confonne o caso, e nos termos da legislai^ao aplicavel;

d) assegurar, na sua integralidade, a qualidade tecnica dos projetos e da execuqao dos 

produtos e services conveniados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos 

dos programas, agoes e atividades, determinando a corregao de vicios que possam 

comprometer a fruigao do benetlcio pela populagao beneficiaria, quando detectados pelo 

CONCEDENTE ou pelos orgaos de controle;

e) submeter previamente ao CONCEDENTE qualquer proposta de alteragao do Plano de 

Trabalho aceito, na forma definida neste instrumento, observadas as vedagoes relativas a 

execugao das despesas;

f) manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Convenio em conta 

especifica, aberta em instituigao financeira oficial, federal ou estadual, inclusive os 

resuitantes de eventual aplicagao no mercado financeiro, bem assim aqueles oferecidos como 

contrapartida, aplicando-os, na conformidade do Plano de Trabalho e, exclusivamente, no 

cumprimento do seu objeto, observadas as vedagoes constantes neste instrumento relativas a 

execugao das despesas;

g) proceder ao deposito da contrapartida pactuada neste instrumento, na conta bancaria 

especifica vinculada ao presente Convenio, em confonnidade com os prazos estabelecidos no 

cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, podendo haver antecipagao de parcelas, 

inteiras ou parte, a criterio do CONVENENTE;

h) realizar na Plataforma + Brasil os atos e os procedimentos relativos a formalizagao, 

execugao, acompanhamento, prestagao de comas e informagoes acerca de Tomada de Conta^
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Especial do Convenio, quando couber, incluindo regularmente as informagoes e os 

documentos exigidos pela Portaria Intenninisterial n° 424, de 2016, sendo nele registrados os 

atos que, por sua natureza, nao possam ser realizados no sistema;

i) selecionar as areas de intervengao e os beneficiarios finals em conformidade com as 

diretrizes estabelecidas pelo CONCHDENTE, podendo estabelecer outras que busquem 

retletir situagoes de vulnerabilidade economica e social, infonnando ao CONCEDENTE 

sempre que houver altcragoes;

j) estimular a participa^ao dos beneficiarios finals na implementagao do objeto do Convenio, 

bem como na manutengao do patrimonio gerado por estes investimentos;

k) manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados 

da data em que foi apresentada a presta9ao de contas ou do decurso do prazo para a 

apresenta9ao da presta9ao de contas;

l) manter atualizada a escriturapao contabil especifica dos atos e fatos relativos a execu9ao 

deste Convenio, para fins de fiscaliza9ao, acompanhamento e avalia9ao dos resultados 

obtidos;

m) facilitar o monitoramento e o acompanhamento do CONCEDENTE, permitindo-lhe 

efetuar visitas in loco e fomecendo, sempre que solicitado, as informapdes e os documentos 

relacionados com a execu9ao do objeto deste Convenio, especialmente no que se refere ao 

exame da documenta9ao relativa a licitapao realizada e aos contratos celebrados;

n) permitir o livre acesso de servidores do CONCEDENTE e dos orgaos de controle intemo 

e extemo, a qualquer tempo e lugar, aos processes, documentos e informapdes referentes a 

este Convenio, bem como aos locals de execupao do respectivo objeto;

o) apresentar a prestapao de contas dos recursos recebidos por meio deste Convenio, no prazo 

e forma estabelecidos neste instrumento;

p) apresentar todo e qualquer documento comprobatorio de despesa efetuada a conta dos 

recursos deste Convenio, a qualquer tempo e a criterio do CONCEDENTE, sujeitando-se, no 

caso da nao apresentapao no prazo estipulado na respectiva notificapao, ao mesmo tratamento 

dispensado as despesas comprovadas com documentos iniddneos ou impugnados, nos termos 

estipulados neste Termo de Convenio;

i
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q) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participa^ao do CONCEDENTE em toda e 

qualquer a^ao, promocional ou nao, rclacionada com a execuqao do objeto descrito neste 

Termo de Convenio e, obedecido o modelo-padrao estabelecido pelo CONCEDENTE, apor 

a marca do Governo Federal nas placas, paineis e outdoors dc identificagao dos projetos 

custeados, no todo ou em parte, com os rccursos deste Convenio, consoante o disposto na 

Instrugao Normativa SECOM-PR no 7, de 19 de dezembro de 2014, da Secretaria de 

Comunicagao Social da Prcsidcncia da Republica, ou outra norma que venha a substitui-la;

r) incluir nas placas e adesivos indicatives das obras informagao sobre canal para o registro 

de denuneias, reclamagoes e elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marea do 

Governo Federal - Obras' da Secretaria de Comunicagao Social da Presidencia da Republica;

s) operar, manter e conservar adequadamente o patrimonio publico gerado pelos 

investimentos decorrentes do Convenio, de modo a assegurar a sustentabilidade do projeto e 

atender as finalidades sociais as quais se destina;

t) manter o CONCEDENTE informado sobre situagoes que eventualmente possam dificultar 

ou interromper o curso normal da execugao do Convenio e prestar informagoes, a qualquer 

tempo, sobre as agoes desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliagao do 

processo;

u) permitir ao CONCEDENTE, bem como aos orgaos de controle interno e extemo, o acesso 

a movimentagao Financeira da conta especifica vinculada ao presente Convenio;

v) dar ciencia aos orgaos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou 

ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, 

cientificar o Ministerio Publico Federal, o respective Ministerio Publico Estadual e a 

Advocacia-Geral da Uniao;

w) instaurar processo administrative apuratorio, inclusive processo administrative 

disciplinar, quando constatado o desvio ou malversagao de recursos publicos, irregularidade 

na execugao do contrato ou gestao financeira do convenio, comunicando tal fato ao 

CONCEDENTE;

x) manter um canal de comunicagao efetivo, ao qual se dara ampla publicidade, para o 

recebimento pela Uniao de manifestagdes dos cidadaos relacionadas ao convenio, 

possibilitando o registro de sugestdes, elogios, solicitagdes, reclamagoes e denuneias;

y) disponibilizar, em seu sitio oficial na internet ou, na sua falta, cm sua sede, em local de

facil visibilidade, consulta ao extrato do inslrumento ou oulro instrumento utilizado, 

eontendo, pelo menos, o objeto, a fmalidade, os valores e as datas de liberagao e o 

detalhamento da aplicagao dos recursos, bem como as contratagdes realizadas para a, 

execugao do objeto pactuado; / /

1
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z) cxercer, na qualidade de contratante, a fiscalizacao sobre o contrato administrativo de 

cxecu^ao ou fomecimento - CTEF;

aa) observar o disposto na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014, e nas normas estaduais, 

distritais ou municipais vigentes, nos casos em que a execu^ao do objeto, conforme prevista 

no piano de trabalho, envolver parcerias com organiza^oes da socicdade civil.

1

Subclausula Primeira. E preiTogativa do CONCEDENTE assumir ou transferir a 

responsabilidade pela execugao do objeto do Convenio, no caso de paralisagao ou ocorrencia 

de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade.

CLAUSULA  QUARTA  - DA VIGENCIA

Este Tenno de Convenio tera vigencia de V1NTE E QUATRO MESES, contados a partir 

da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, por solicita^ao 

do CONVENENTE devidamente fundamentada, formulada, no minimo, 60 (sessenta) dias 

antes do sen termino.

Subclausula Unica. O CONCEDENTE prorrogara  “de oficio” a vigencia deste Termo de 

Convenio, nos casos previstos no § 3° do art. 27 da Portaria Interministerial  n° 424, de 

2016 e devera ser compativel com o perfodo em que houve o atraso e viavel para 

conclusao do objeto pactuado.

CLAUSULA  QUINTA  - DO VALOR  E DA DOTAQAO  ORQAMENTARIA

Os recursos financeiros para a execu9ao do objeto deste Convenio, neste ato fixados em R$ 

100.110.00 (cem mil, cento e dez reals), scrao alocados de acordo com o cronograma de 

desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificagao or^amcntaria:

\- R$ 100.000,00 (cem mil reals), relatives ao presente exercicio, correrao a conta da dota^ao 

alocada no orgamento do CONCEDENTE, autorizado pela Lei n- 13.707, de 14 dc agosto 

de 2018, publicadano DOU n- 157, de 15 de agosto de2018, UG 130141, assegurado pela 

Nota de Empenho n° 2019NE800740, vinculada ao Programa de Trabalho n° 

20.608.2077.20ZV.0041, PTRES 150547, a conta de recursos oriimdos do Tesouro 

Nacional, Fonte de Recursos 0188, Natureza da Despesa 444042.

II  - R$ 110,00 (cento e dez reads) , relativos a contrapartida do CONVENENTE. 

Subclausula Primeira. Em caso de ocorrencia de cancelamento de Rcstos a Pagar, o 

quantitative das meias constante no Plano de Trabalho podera ser reduzido ate a etapa qde
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nao prejudique a funcionalidade do objeto pactuado, mediante aceitagao do CONCEDENTE. 

Subclausula Segunda. O CONVENENTE obriga-se a incluir em seu orpamcnto os 

subprojetos/subatividades contemplados pelas transferencias dos recursos para a execuyao 

deste Convenio.

CLAUSULA SEXTA - DA CONTRAPARTIDA

Compete ao CONVENENTE iniegralizar a(s) parcela(s) da contrapartida fmanceira, cm 

conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso do Plano de 

Trabalho, mediante deposito(s) na conta bancaria especifica do Convenio, podendo haver 

antecipagao de parcelas, inteiras ou parte, a criterio do CONVENENTE.

Subclausula Primeira. O aporte da contrapartida observara as disposigoes da lei federal 

anual de diretrizes orgamentarias em vigor a epoca da celebragao do Convenio ou eventual 

legislagao especifica aplicavel.

Subclausula Segunda. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicagao dos recursos no 

mercado fmanceiro nao poderao ser computadas como contrapartida.

CLAUSULA  SETIMA  - DA LIBERA^AO  DOS RECURSOS

Os recursos fmanceiros relatives ao repasse do CONCEDENTE e a contrapartida do 

CONVENENTE serao depositados e geridos na conta especifica vinculada ao presente 

Convenio, aberta cm nome do CONVENENTE exclusivamente em instituigao financeira 

oficial, federal ou estadual.

Subclausula Primeira. A conta corrente especifica sera nomeada fazendo-se mengao ao 

presente Convenio e devera ser registrada com o numero de inscrigao no Cadastro Nacional 

da Pessoa Juridica - CNPJ do orgao ou da entidade CONVENENTE.

Subclausula Segunda. A liberagao da primeira parcela ou parcela unica ficara 

condicionada a(o):

a) cumprimento das condigoes suspensivas constantes neste instrumento; e

b) conclusao da analise tecnica e aceitc do processo licitatorio pelo CONCEDENTE ou

mandataria.

Suclausula Terceira. Exceto no caso de liberagao em parcela unica, a liberagao das demais 

parcelas ficara condicionada a execugao de no minimo 70% (setenta por cento) das parcelas 

liberadas anteriormente.

Subclausula Quarta. A liberagao de recursos para os instrumentos enquadrados nos 

Niveis I, I-A,  IV  e V sera preferencialmente em parcela unica e para os Niveis II  e IXU.
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em no mi'nimo  tres parcelas, sendo que a primesra nao podera exceder a 20% (vinte por 

cento) do valor global do instrumento.

Suclausula Quinta. Apos a comprova9ao da homologagao do processo licitatorio pelo 

CONVENENTE, o cronograma de desembolso devera ser ajustado em observagao ao grau 

de execugao estabelecido no referido processo licitatorio.

Subclausula Sexta. Na hipotese de inexistencia de execu^ao financeira apos 180 (cento e 

oitenta) dias da liberagao da primeira parcela, o instrumento devera ser rescindido. 

Subclausula Setima. E vedada a liberagao da primeira parcela de recursos para o 

CONVENENTE que tiver instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal scm 

execuqao Financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias.

Subclausula Oitava. Os recursos serao liberados de acordo com a disponibilidadc 

orqamentaria e financeira do Governo Federal, em conformidade com o numero de parcelas 

e prazos estabelecidos no cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho 

aprovado na Plataforma + Brasil, que guardara consonancia com as metas, fases e etapas de 

execu^ao do objeto do Convenio.

Subclausula Nona. Para recebimento de cada parcela dos recursos, devera o

i

CONVENENTE:

I - comprovar o apoite da contrapartida pactuada, que devera ser depositada na conta bancaria 

especifica do instrumento, na forma estabelecida pelo art. 18 da Portaria  

Intcrministerial  n° 424, de 2016, on depositada na Conta Unica do Tesouro Nacional, na 

hipotese de o Convenio ser executado por meio do Sistema Integrado de Adminislraqao 

Financeira - SI AFT; e

II  - estar em situaqao regular com a realizaqao do Plano de Trabalho, com execuqao de no 

minimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente.

Subclausula Decima. Nos termos do §3° do art. 116 da Lei n° 8.666, de 1993, a liberaqao 

das parcelas do Convenio ficara retida ate o saneamento das impropriedades constatadas, 

quando:

I - nao houver comprova^ao da boa e regular aplica^ao da parcela anteriormente recebida, 

constatada pelo CONCEDENTE ou pelo orgao competente do Sistema de Controle interno 

da Administraqao Publica Federal;

II  - for verificado o desvio de finalidade na aplicagao dos recursos, atrasos nao justificados 

no cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas atentatorias aos principal
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fundamentals de Administrac^ao Publica nas contratagdes e dcmais atos praticados na 

execu^ao do Convcnio, ou o inadimplemento do CONVENENTE com rela^ao a outras 

clausulas conveniais basicas; e

Ill - o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo 

CONCEDENTE ou por integrantes do respectivo sistema de controle intemo.

Subclausula Decima Primeira. Os recursos dcste Convenio, enquanto nao empregados na 

sua fmalidade, serao obrigatoriamente aplicados pelo CONVENENTE em cademeta de 

poupanqa de institu^ao fmanceira oficial, sc a previsao de seu uso for igual ou superior a um 

mes, ou em fundo de aplicagao fmanceira de curio prazo ou operagao de mercado aberto 

lastreada em titulos da di\ ida publica, quando a utilizaeao desses recursos verificar-se em 

prazos menores que um mes.

Subclausula Decima Segunda. Quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extingao do 

instrumento, os rendimentos das aplicagoes financeiras deverao ser devolvidos ao 

CONCEDENTE e ao CONVENENTE, observada a proporcionalidade, sendo vedado o 

aproveitamento de rendimentos para ampliagao ou acrescimo de metas ao piano de trabalho 

pactuado.

Subclausula Decima Terceira. A conta bancaria espedfica do Convenio sera 

preferencialmente isenta da cobranga de tarifas bancarias.

Subclausula Decima Quarta. O CONVENENTE autoriza desde ja o CONCEDENTE para 

que solicite junto a instituigao fmanceira albergante da conta corrente especifica:

I - a transferencia dos recursos financeiros por elc repassados, bem como os seus rendimentos, 

para a conta unica da Uniao, caso os recursos nao sejam utilizados no objeto da transferencia 

pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias;

II  - o rcsgate dos saldos remanescentes, nos casos em que nao houver a devolugao dos 

recursos, no prazo previsto no art. 60 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Decima Quinta. O CONCEDENTE devera solicitar, no caso da Subclausula 

Decima Quarta, junto a instituigao fmanceira albergante da conta corrente especifica, a 

transferencia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, 

para a conta unica da Uniao.

Subclausula Decima Sexta. No caso de paralisagao da execugao pelo prazo disposto na 

Subclausula Decima Quarta, inciso I, a conta corrente especifica do instrumento devera ser 

bloqueada pelo prazo de ate 180 (cento e oitenta) dias. / /
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Subclausula Decima Setima. H vedada a libcra^ao dc rccursos pelo CONCEDENTE nos 

tres meses que antecedem o plcito clcitoral, nos termos da alinca “a”  do inciso VI do art. 73 

da Lei n° 9.504, de 1997, ressalvadas as exce^oes previstas em lei.

Subclausula Decima Oitava. O sigilo bancario dos recursos publicos envolvidos ncstc 

Convenio nao sera oponivel ao CONCEDENTE e aos orgaos de controle.

Subclausula Decima Nona. Nos convenios cujo objeto seja voltado exclusivamente para 

a aquisi^ao de equipamentos, a libera^ao dos recursos devera ocorrer 

prefercncialmente, cm parcela unica, no prazo maximo de sessenta dias, contado da 

data do aceite do process© licitatorio.

Subclausula Vigesima. Os prazos dc que tratam os §§ 7°, 8", 15 e 17 do art. 41 da 

Portaria  Interministerial  n° 424, de 2016:

I  - deverao ser suspenses nos casos em que a inexecu^ao financeira for devida a atraso 

de libera^ao de parcelas pelo concedente ou mandataria, ou nos casos em que a 

paralisa^ao da execu^ao se der por determina^ao judicial  ou por recomenda^ao ou 

determina^ao de orgaos de controle; e

II  - poderao ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados e que nao fique 

caracterizada culpa ou inercia do CONVENENTE, nos casos de que trata o inciso III  

do § 3° do art. 27 da Portaria Interministerial  n° 424, de 2016.

Subclausula Vigesima Primeira. O concedente ou mandataria, apos solicitacao do 

CONVENENTE, podera autorizar a prorroga^ao de prazo dc que trata o inciso II  da 

Subclausula Vigesima desta clausula, a partir  da analise do caso concrete, quando 

devidamente justiflcado e motivado pelo CONVENENTE, e desde que em beneficio da 

execu^ao do objeto.

CLAUSULA  OITAVA  - DA EXECUCAO DAS DESPESAS

0 presente Convenio devera ser executado fielmente pelos participes, de acordo com as 

clausulas pactuadas e a legislac^ao aplieavel.

Subclausula Primeira. E vedado ao CONVENENTE, sob pena de rescisao do ajuste:

I - utilizar, ainda que em carater emergencial, os rccursos em finalidade diversa da 

estabelecida neste instrumenlo;

II  - realizar despesas em data anterior a vigeneia do Convenio;

III  - cfetuar pagamento em data posterior a vigeneia do Convenio, salvo se o fato gerador da,

despesa tenha ocorrido durante a vigeneia deste instrumenlo; /
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IV  - efetiiar pagamcnto, a qualquer titulo, a servidor ou empregado publico integrante de 

quadro de pessoal dc orgao ou cntidade publica da administra^ao direta ou indireta, inclusive 

por servigos de consultoria ou assistencia tecnica, salvo nas hipoteses previstas em leis 

especificas c na Lei de Dirctrizes Orgamentarias;

V - realizar despesas com taxas bancarias, multas, juros ou corregao monetaria, inclusive 

referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo, exceto no que se refere as multas e 

aos juros, se decorrentes de atraso na transferencia de recursos pelo CONCEDENTE c desde 

que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

VI  - realizar despesas a titulo dc taxa de administragao, de gerencia ou similar;

VII  - realizar despesas com publicidade, salvo a de carater educativo, informative ou de 

orientagao social, da qual nao constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem 

promogao pessoal e desde que previstas no Plano de Trabalho.

VIII  - transferir recursos para clubes e associagdes de servidores ou quaisquer outras 

entidades congeneres, exceto para creches e escolas para o atendimento pre-escolar;

IX  - transferir recursos liberados pelo CONCEDENTE, no todo ou em parte, a conta que nao 

a vinculada ao presente Convenio;

X - celebrar contrato, convenio ou outro tipo de parceria com entidades impedidas de receber 

recursos fcdcrais;

XI  - pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societario 

servidor publico da ativa, ou empregado dc empresa publica ou dc sociedade de economia 

mista, do orgao celebrante, por servigos prestados, inclusive consultoria, assistencia tecnica 

ou assemelhados, salvo nas hipoteses previstas em leis especificas e na Lei de Diretrizes 

Orgamentarias; e

XII  - utilizagao, por entidade privada ou publica, dos recursos do instrumento para 

aquisigao ou construgao de bem que desobedega a Lei n° 6.454, de 1977.

Subclausula Segunda. Os atos referentes a movimentagao dos recursos depositados na conta 

especifica deste Convenio serao realizados ou registrados na Plataforma + Brasil e os 

respectivos pagamentos serao efetuados pelo CONVENENTE mediante credito na conta 

corrcnte de titularidade dos fomecedores e prestadores de servigo, facultada a dispensa deste 

procedimento nos seguintes casos, em que o credito podera ser realizado em conta correntc 

de titularidade do proprio CONVENENTE, devendo ser registrado na Plataforma + Brasil 

o beneficiario final da despesa:

I - por ato da autoridade maxima do CONCEDENTE;
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II  - na execu^ao do objcto pclo CONVENENTR por regime direto; e

III  - no ressarcimento ao CONVENENTE por pagamentos realizados as proprias custas 

decorrentes de atrasos na liberate de recursos pelo CONCEDENTE e em valores alem da 

contrapartida pactuada.

Subclausula Terceira. Antes da realizaepao de cada pagamento, o CONVENENTE incluira 

na Plataforma + Brasil, no minimo, as seguintes informa^oes:

I - a destina^ao do recurso;

II  - o nome e CNPJ ou CPF do fomecedor, quando for o caso;

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

IV  - infonnagoes das notas fiscais ou documentos contabeis; e

V - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relative ao pagamento.

Subclausula Quarta. Excepcionalmente, mediante mecanismo que permita a idcntificagao 

do beneficiario do pagamento pela instituigao financeira depositaria, podera ser realizado, no 

decorrer da vigencia do instrumento, um unico pagamento por pessoa fisica que nao possua 

conta bancaria, ate o limitc de RS 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Subclausula Quinta. No caso de fornecimento de equipamentos e materials especiais de 

fabricagao especlfica, o dcsbloqueio de parcela para pagamento da respectiva despesa far-se- 

a na forma do art. 38 do Decreto n° 93.872, de 1986, observadas as seguintes condigoes:

I - esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fomecedor para viabilizar a 

produgao de material ou equipamento especial, fora da linha de produgao usual, e com 

especificagao singular destinada a empreendimento especifico;

II  - o pagamento antccipado das parcelas tenha sido previsto no cdital de licitagao e no CTEF 

dos materials ou equipamentos; e

III  - o fomecedor ou o CONVENENTE apresentem uma carta fianga bancaria on instrumento 

congenere no valor do adiantamento pretendido.

CLAUSULA  NONA - DA CONTRATAQAO  COM TERCEIROS

0 CONVENENTE devera observar, quando da contratagao de lerceiros para execugao de 

servigos ou aquisigao de bens com recursos da Uniao vinculados a execugao do objcto deste 

Convenio, as disposigdes contidas na Lei no 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 17 dejunho 

de 2002, e demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes as licitagoes e contratqfs
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administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos para os casos de dispcnsa e/ou 

inexigibilidade de licita^ao.

Subclausula Primeira. Os editais de licita^ao para consecii9ao do objeto conveniado scrao 

publicados pelo CONVBNENTE apos a assinatura do presente Convenio, devendo a 

publicaQao do extrato dos editais atender as disposi^oes da legisla^ao espedfica aplicavel 

ao respective processo licitatorio, observado o disposto no art. 49 da Portaria  

Interministerial  n° 424, de 2016.

Subclausula Segunda. O prazo para inicio do procedimento licitatorio  sera dc ate 

sessenta dias contados na forma do § 4° do art. 50 da Portaria Interministerial  n° 424, 

de 2016 e podera ser prorrogado uma unica vez, desde que motivado pelo 

CONVENENTE  e aceito pelo concedente ou mandataria.

Subclausula Terceira. Para aquisigao de bens e serviyos comuns, sera obrigatorio o uso da 

modalidade pregao, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no 

Decreto n° 10.024, de 2019, preferencialmente na forma eletronica, cuja inviabilidade de 

utilizav'ao devera ser devidamente justificada pela autoridade competente do 

CONVENENTE.

Subclausula Quarta. Na contratagao de bens e servigos com recursos do presente Convenio, 

o CONVENENTE devera observar os criterios de sustentabilidade ambiental dispostos nos 

arts. 2° a 6° da Instrugao Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de Janeiro de 2010, no que couber. 

Subclausula Quinta. As atas e as informagoes sobre os participantes e respectivas propostas 

decorrentes das licitagoes, bem como as infonnagoes referentes as dispensas e 

inexigibilidades, deverao ser registradas na Plataforma + Brasil.

Subclausula Sexta. O CONCEDENTE devera verificar os procedimentos licitatorios 

realizados pelo CONVENENTE, atendo-se a documentagao no que tange aos seguintes 

aspectos:
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I - contemporaneidade do certame;

II  - compatibilidade dos pre?os do licitante vencedor com os pre$os de referencia;

III  - enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado, e

IV  - fomecimento de declara^ao expressa firmada por representante legal do CONVENENTE  

ou registro na Plataforma + Brasil que a substitua, atestando o atendimento as disposi<;oes 

legais aplicaveis ao procedimento licitatorio.

Subclausula Setima. Compete ao CONVENENTE:

I - realizar o processo licitatorio,  sob sua inteira  responsabilidade, observado o disposto 

no art. 49 da Portaria Interministcrial  n° 424, dc 2016, assegurando a corre^ao dos 

procedimentos legais, a suficiencia do projeto basico ou do termo de referencia, alem da 

disponibiliza^ao da contrapartida, quando for o caso;

II  - registrar na Plataforma + Brasil o extrato do edital de licitapao, o prepo estimado pela 

Administra9ao Publica para a execu^ao do servipo e a proposta de prepo total ofertada por 

cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o tenno de homologapao e adjudicayao, o extrato 

do Contrato Administrativo de Execuvao on Fomecimento - CTEF e sens respectivos 

aditivos;

III  - prever no edital de licitapao e no Contrato Administrativo de Execupao ou Fomecimento 

- CTEF que a responsabilidade pela qualidade dos materials e servipos executados ou 

fornecidos e da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promopao de 

readequapoes, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecupao 

do objeto conveniado;

IV  - exercer, na qualidade dc contratante, a fiscalizapao sobre o Contrato Administrativo de 

Execupao ou Fomecimento - CTEF, nos termos do art. 7°, inciso IX e do art. 1°, XV, da 

Portaria Intenninisterial n° 424, de 2016;

V - inserir clausula, nos contratos celebrados a conta dos recursos deste Convenio, que 

obrigue o contratado a conceder livre acesso de servidores do CONCEDENTE, bem como 

dos orgaos de controle interno e externo, aos proccssos, documentos, informapoes, registros 

contabeis e locals de execupao, referentes ao objeto contratado, inclusive nos casos em que a 

instituipao financeira oficial nao controlada pda Uniao fapa a gestao da conta bancaria 

especifica do Convenio.
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Subclausula Oitava. E vedada, na hipotese de aplicagao de recursos federais transferidos 

mediante o presente Convenio, a participa^ao cm licita^ao ou a contrata^ao de empresas que 

constem:

I - no cadastro de empresas inidoneas do Tribunal de Contas da Uniao, do Ministerio da 

Transparencia, Fiscalizagao e Controladoria-Geral da Uniao;

II  - no Sistema de Cadastramento Unificado de Forneccdores - SICAF como impedidas ou 

suspensas; ou

III  - no Cadastro Nacional de Condenapoes Civis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justi^a.

Subclausula Nona. O CONVENENTE deve consultar a situa^ao do fomecedor selecionado 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, por meio de acesso ao 

Portal da Transparencia na internet, antes de solicitar a prestapao do servipo ou a entrega do 

bem.

Subclausula Dccima. Nos casos em que a execugao do objeto do Convenio, conforme 

previsto no piano de trabalho, envolver parceria do CONVENENTE com entidadc(s) 

privada(s) sem finalidade lucrativa, devera ser observado o disposto na legislapao especifica 

que rege a parceria. No caso de termo de colaboragao, termo de fomento ou acordo de 

cooperagao com Organizapoes da Sociedade Civil (OSC), deverao ser observadas a Lei n° 

13.019. de 31 de julho de 2014, e as normas estaduais, distritais ou municipais aplicaveis. 

Subclausula Decima Primeira. Quando o objeto envolver a aquisi^ao de equipamenlos ou 

a exccupao de custeio, em casos devidamente justificados pelo CONVENENTE e aceitos 

pelo CONCEDENTE, poderao ser aceitas as exce^oes previstas no art. 50-A da Ponaria 

Interministerial n° 424, de 2016.

CLAUSULA DECIMA - DA ALTERA^AO DO CONVENIO

Este Convenio podera ser alterado por termo aditivo mediante proposta do CONVENENTE, 

devidamente formalizada c justificada, a ser apresentada ao CONCEDENTE para analise e 

decisao, no prazo minimo de 60 (sessenta) dias antes do tennino da vigencia, vedada a 

altera^ao do objeto aprovado.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO

fncumbc ao CONCEDENTE exercer as atribuigocs de monitoramento e acompanhamcnto da

conformidade tisica e financeira durante a execugao do Convenio, alem da avaliagao da

execuc^ao fisica e dos resultados, na forma dos arts. 53 a 58 da Portaria Interministerial n°

424, de 2016, de forma a garantir a rcgularidade dos atos praticados e a plena execu^ao do

objeto.

Subclausula Primeira. O CONCEDENTE designara e registrar  ̂na Plataforma + Brasil 

representante para o acompanhamento da execugao deste Convenio, que anotara em registro 

proprio todas as ocorrencias relacionadas a consecugao do objeto, adotando as medidas 

necessarias a regularizacao das falhas observadas, verificando:

I - a comprovagao da boa e regular aplicagao dos recursos, na forma da legislagao aplicavel;

II  - a compatibilidade entre a execugao do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho 

e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III  - a rcgularidade das informagoes registradas pelo CONVENENTE na Plataforma + 

Brasil; e

IV  - o cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condigoes cstabelecidas.

Subclausula Segunda. No prazo maximo de 10 (dez) dias contados da assinatura do presente 

instrumento, o CONCEDENTE devera designar formalmente o servidor ou empregado 

responsavel pelo sen acompanhamento.

Subclausula Terccira. No exerdcio da atividade de acompanhamento da execugao do 

objeto, o CONCEDENTE podera:

I - valer-se do apoio tecnico de terceiros;

II  - delegar competencia ou firmar parcerias com outros orgaos ou entidades que se situem 

proximos ao local dc aplicagao dos recursos, com tal finalidade;

III  - reorientar agoes e decidir quanto a aceitagao de justificativas sobre impropriedades 

identificadas na execugao do instrumento;

IV  - solicitar diretamente a instituigao financeira comprovantes de movimentagao da conta 

especifica do Convenio;

V - programar visitas ao local da execugao, quando couber, observado o disposto no art. 54, 

caput, inciso II, § 2°, I e II, da Portaria Intenninisterial n° 424, de 2016;

VI  - utilizar ferramentas tecnologicas de verifieagao do alcance de resultados, incluidas as 

redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informagao; e

VII  - valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislagao aplicavel. /
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Subclausula Quarta. Constatadas irregularidades decorrcntes do uso dos recursos on outras 

pendencias de ordem tecnica, apuradas durante a execugao do Convenio, o CONCEDENTE 

suspendera a liberagao de parcelas de recursos pendentes e comunicara o CONVENENTE 

para sanear a situagao on prestar informagdes e esclarecimentos, no prazo de 45 (quarenta e 

cinco) dias, prorrogavci por igual periodo.

Subclausula Quinta. Recebidos os esclarecimentos e informagdes solicitados, o 

CONCEDENTE, no prazo de 45 (quarenta c cinco) dias, apreciara, decidira e comunicara 

quanto a aceitagao, on nao, das justificalivas apresentadas e, se for o caso, realizara a apuragao 

do dano.

Subclausula Sexta. Prestadas as justificativas, o CONCEDENTE, aceitando-as, fara constar 

nos autos do processo as justificativas prestadas, nos termos do art. 7°, § 2°, da Portaria 

Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Sctima. Caso as justificativas nao sejam acatadas, o CONCEDENTE abrira 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para o CONVENENTE regularizar a pendencia e. havendo 

dano ao erario, devera adotar as medidas necessarias ao respective ressarcimento. 

Subclausula Oitava. A utilizagao dos recursos em desconlbrmidade com o pactuado no 

instmmento ensejara obrigagao do CONVENENTE devolve-los devidamente atualizados, 

conforme exigido para a quitagao de debitos para com a Fazenda Nacional, com base na 

variagao da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidagao e de Custodia - SELIC, 

acumulada mensalmente, ate o ultimo dia do mes anterior ao da devolugao dos recursos, 

acrescido esse montanle de 1% (um por cento) no mes de efetivagao da devolugao dos 

recursos a conta unica do Tesouro.

Subclausula Nona. A permanencia da irregularidade apos o prazo estabelecido na 

Subclausula Setima ensejara o registro de inadimplencia na Plataforma + Brasil e, no caso 

de dano ao erario, a imediata instauragao de Tomada de Contas Especial.

Subclausula Decima. As comunicagoes clcncadas nas Subclausulas Quarta, Quinta e Setima 

serao realizadas por meio de correspondencia com aviso dc recebimento - AR, devendo a 

notificagao ser registrada na Plataforma + Brasil, enviando copia, em todos os casos, para 

a Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo relativos ao

CONVENENTE.

Subclausula Decima Primeira. Aquele que, por agao ou omissao, causar embarago, 

constrangimento ou obstaculo a atuagao do CONCEDENTE e dos orgaos dc controle intemo 

e externo do Poder Executive Federal, no desempenho de suas dingoes institucionais relativas 

ao acompanhamento e fiscalizagao dos recursos federais transferidos, ficara sujeito k 

responsabilizagao administrativa, civil e penal. / >
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Subclausula Decima Segunda. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferencia de 

rccursos sao responsaveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem 

aeompanhamento e fiscalizaqao da execu^ao deste instrumento, nao cabendo a 

responsabiliza^ao do CONCEDENTE por inconfomiidades on irregularidades praticadas 

pelo CONVENENTE, salvo nos casos cm que as falhas decorrerem de omissao de 

responsabilidade atribuida ao CONCEDENTE. O CONVENENTE responde pelos danos 

causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execu^ao do Convenio.

Subclausula Decima Terceira. O CONCEDENTE comunicara aos orgaos de controle 

qualquer irregularidade da qual tenha tornado conhecimento e, havendo fundada suspeita da 

pralica de crime ou de ato de improbidade administrativa, cientificara os Ministerios Publicos 

Federal, Estadual e a Advocacia-Geral da Uniao, nos tennos dos arts. 7°, § 3°, e 58 da Portaria 

Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Decima Quarta. na execu^ao de custeio e aquisi^ao de equipamentos dos 

instrumentos dos Niveis IV  e V, o aeompanhamento e a conformidade financeira sera 

realizado pelo concedente, por meio da verifica^ao dos documentos inseridos na 

Plataforma + Brasil, bem como das informayoes disponiveis nos aplicativos, podendo 

haver visitas ao local quando identificada a necessidade, especialmente quando:

I  - as informacoes constantes do SICQNV, os boletins de medi^ao e as fotos 

georreferenciadas nao forem suficientes para verificar  o andamento da obra ou entrega 

do bem ou servi^o; ou

II  - houver ocorrencias em trilhas de auditoria, nao saneadas, que apontem indicios de 

irregularidades na exccupao.

no

CLAUSULA  DECIMA  SEGUNDA - DA FISCALIZACAO

A fiscaliza^ao consiste na atividade administrativa, prevista nas legislates cspccificas 

de licita^ao e contratos, que deve ser realizada de modo sistematico pelo 

CONVENENTE e sens prepostos, com a finalidade de verificar  o cumprimento das 

disposites contratuais, tecnicas e administrativas em todos os seus aspectos. 

Subclausula Unica. O CONCEDENTE na forma do art. 55, caput e § 1°, da Portaria  

Interministerial  n° 424, de 2016 designara e registrara na Plataforma + Brasil 

representante para o aeompanhamento da execupao deste Convenio, o qual anotara em 

registro proprio todas as ocorrencias relacionadas a consecupao do objeto, adotando as 

medidas necessarias a regularizapao das falhas observadas. /

18



.



CLAUSULA  DECIMA  TERCEIRA  - DA PRESTACAO DE CONTAS

0 orgao ou entidade que receber recursos por meio destc Convenio estara sujeito a prestar 

contas da sua boa e regular aplicaqao, na forma estabelecida pelos aits. 59 a 64 da Portaria 

Interministerial n° 424, dc 2016.

Subclausula Primeira. A prestaqao de contas financeira consiste no procedimento de 

acompanhamento sistematico da confonnidade financeira, considerando o inicio e o fun da 

vigencia do presente instrumento, dcvendo o registro e a verifica^ao da confonnidade 

financeira ser realizados durante todo o periodo de execuqao do instrumento, con forme 

disposto no art. 56 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Segunda. A prestaqao de contas tecnica consiste no procedimento de analise 

dos elementos que comprovam, sob os aspectos tecnicos, a execuqao integral do objeto e o 

alcance dos resultados previstos nos instrumentos.

Subclausula Terceira. A prestaqao de contas devera ser realizada na Plataforma + Brasil, 

iniciando-se concomitantemente com a liberai^ao da primeira parcela dos recursos financeiros 

do Convenio, a qual devera ser registrada pelo CONCEDENTE no aludido Sistema. 

Subclausula Quarta. A prestaqao de contas final devera ser apresentada no prazo de ate 60 

(sessenta) dias, contados do tennino de sua vigencia ou da conclusao da exccupao do objeto, 

o que ocorrer primeiro, e sera composta, alem dos documentos e informaqoes registrados pelo 

CONVENENTE na Plataforma + Brasil, pelo seguinte:

I - relatorio de cumprimento do objeto, que devera conter os subsidies necessaries para a 

avaliaqao e manifestaqao do gestor quanto a efetiva conclusao do objeto pactuado;

II  - declaraqao de realizaqao dos objetivos a que se propunha o Convenio;

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

IV  - termo de compromisso por meio do qual o CONVENENTE se obriga a manter os 

documentos relacionados ao Convenio, nos termos do §3° do art. 4° da Portaria 

Interministerial n° 424, de 2016.

Subclausula Quinta. Quando a prestapao de contas nao for encaminhada no prazo 

estabelecido neste instrumento, o CONCEDENTE cstabelccera o prazo adicional maximo de 

45 (quarenta e cinco) dias para sua apresentacao.

Subclausula Sexta. Se, ao termino do prazo estabelecido na Subclausula Quinta, o 

CONVENENTE nao apresentar a prestapao de contas na Plataforma + Brasil nem devolvcr 

os recursos, o CONCEDENTE registrara a inadimplencia na Plataforma + Brasil por 

omissao do dever de prestar contas e comunicara o fato ao orgao de contabilidade analitica a
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quc estiver vinculado, para fins de instauraQao dc Tomada de Contas Especial sob aquele 

argumento e ado^ao de outras medidas para repara^ao do dano ao erario, sob pena de 

responsabiliza9ao solidaria.

Subclausula Setima. Caso nao tenha havido qualquer execugao fisica nem utilizapao dos 

recursos do presente Convenio, o recolhimento a conta unica do Tesouro devera ocorrer sem 

a incidcneia dos juros de mora, sem prejuizo da restituigao das receitas obtidas nas aplica^bes 

fmanceiras realizadas.

Subclausula Oitava- O CONCEDENTE devera registrar na Plataforma + Brasil o 

recebimcnto da presta^ao de contas, cuja analise:

I - para avaliagao do cumprimento do objeto, sera feita no eneerramento do instrumento, com 

base nas informaqSes contidas nos documentos relacionados nos incisos da Subclausula 

Quarta desta Clausula;

II  - para avaliagao da conformidade financeira, sera feita durante o periodo de vigencia do 

instrumento, devendo constar do parecer final de analise da presta^ao de contas somente 

impropriedades ou irregularidades nao sanadas ale a fmaliza^ao do documento conclusive.

Subclausula Nona. A analise da prestaqao de contas, alem do ateste da conclusao da 

execu^'ao fisica do objeto, contera os apontamentos relatives a execugao financeira nao 

sanados durante o periodo de vigencia do Convenio.

Subclausula Decima. Objetivando a complementa^ao dos elementos necessarios a analise 

da presta<;ao de contas dos instrumentos, poderao ser utilizados subsidiariamente pelo 

CONCEDENTE os relatorios, boletins de vcrificagao ou outros documentos produzidos pelo 

Ministerio Publico ou pelo Tribunal de Contas, durante as atividades regulares de suas 

fimQoes.

Subclausula Decima Primeira. Antes da tomada da decisao final de que trata a Subclausula 

Decima Quinta, caso constatada irregularidade na prestagao de contas ou na comprova<;ao de 

resultados, o CONCEDENTE notificara o CONVENENTE para sanar a irregularidade no 

prazo de ate 45 (quarenta e cinco) dias (art. 10, §9°, do Decreto n° 6.! 70, de 2007, c/c art. 59, 

§9°, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016).

Subclausula Decima Segunda. A notificaQao previa, prevista na Subclausula Decima 

Primeira, sera feita por meio de correspondencia com aviso de recebimcnto - AR. com copia 

para a Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislative relatives ao 

CONVENENTE, devendo a notificaQao ser registrada na Plataforma + Brasil. /
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Subclausula Decima Terceira. O registro da inadimplencia na Plataforma + Brasil so sera 

efetivado apos a concessao do prazo da notifieagao previa, caso o CONYENENTE nao 

comprove o saneamento das irregularidades apontadas.

Subclausula Decima Quarta. O CONCEDENTE tera o prazo de um ano, prorrogavel por 

igual periodo mediante justificativa, contado da data do rccebimento, para analisar 

conclusivamente a presta(;ao de comas, com fundamento no parecer tecnico expedido pdas 

areas competentes. O eventual ato de aprova^ao da prestagao de contas devera ser registrado 

na Plataforma + Brasil, cabendo ao CONCEDENTE prestar declara^ao expressa acerca do 

cumprimento do objeto e de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicagao. 

Subclausula Decima Quinta. A analise da prestagao de contas pelo CONCEDENTE podera 

resultar cm:

I - aprovayao;

II  - aprova9ao com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza 

formal de que nao resulte dano ao Erario; ou

III  - rejeigao, com a determinayao da imediata instauragao dc Tomada de Contas Especial, 

caso sejam exauridas as pro\ idencias cabfveis para regularizagao da pendencia ou reparagao 

do dano, nos termos da Subclausula Decima Setima.

Subclausula Decima Sexta. Quando for o caso de rejeigao da prestapao de contas em que o 

valor do dano ao erario seja inferior a RS 5.000,00 (cinco mil reais), o CONCEDENTE 

podera, mediante justificativa e registro do inadimplemento no C'ADIN, aprovar a preslapao 

de contas com ressalva.

Subclausula Decima Setima. Caso a prestacao de contas nao seja aprovada, exauridas todas 

as providencias cabiveis para regularizapao da pendencia ou reparapao do dano, a autoridade 

competente do CONCEDENTE, sob pena de responsabilizapao solidaria, registrara o fato na 

Plataforma + Brasil e adotara as providencias necessarias a instaurapao da Tomada de 

Contas Especial, observando os arts. 70 a 72 da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, com 

posterior encaminhamento do processo a unidade setorial de contabilidade a que estiver 

jurisdicionado para os devidos registros de sua competencia.

Subclausula Decima Oitava. Na hipotese de aplicapao do artigo 6° da Instrugao Normativa 

TCU 71, de 2012, a autoridade administrativa devera adotar outras medidas administrativas 

ao seu alcance ou requerer ao orgao juridico pertinente as medidas judicials c extrajudiciais 

cabiveis, com vistas a obtenpao do ressarcimento do debito apurado, inclusive o protesto, s*r 

for o caso. / //
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Subclausula Decima Nona. Findo o pj-azo de que trata a Subclausula Decima Quarta desta 

clausula, considcrada eventual prorrogaqao, a ausencia de decisao sobre a aprovaqao da 

prestaqao de contas pelo CONCEDENTE podera resultar no registro de restriqao contabil do 

orgao ou entidade publica referente ao exercicio em quo ocorreu o fato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA DA RESTITUIQAO DE RECURSOS 

Quando da conclusao do objeto pactuado, da denuncia, da rescisao ou da extinqao deste 

Convenio, o CONVENENTE, no prazo improrrogavel de 30 (trinta) dias, sob pena de 

imediata instauraqao de Tomada dc Contas Especial do responsavel, providenciada peia 

autoridade compeLente do orgao ou entidade concedente, obriga-se a recolher a CONTA 

UNICA DO TESOURO NACIONAL. no Banco do Brasil S.A., em favor da Uniao, por meio 

de Guia de Recolhimento da Uniao - GRU, disponivel no site www.tesouro.fazenda.gov.br, 

portal SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG) 130148 e Gestao 00001 (Tesouro) e:

I - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das 

receitas obtidas nas aplicaqoes financeiras realizadas e nao utilizadas no objeto pactuado, 

ainda quc nao tenha havido aplicaqao, informando o numero e a data do Convenio;

II  - o valor total transferido pelo CONCEDENTE, atualizado monetariamente e acrescido dc 

juros legais, na forma da legislaqao aplicavel aos debitos para com a Fazenda Nacional, a 

partir da data de recebimento, nos seguintes casos:

a) quando nao for executado o objeto do Convenio, excetuada a hipotese prevista no an. 59, 

§ 2°, da Portaria Interministerial n° 424, de 2016, em que nao havera incidencia de juros de 

mora, sem prejuizo da restituipao das receitas obtidas nas aplicapocs financeiras realizadas;

b) quando nao for apresentada a prestacao de contas no prazo fixado neste instrumento; e

c) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convenio.

III  - o valor correspondente as despesas comprovadas com documentos inidoneos ou 

impugnados, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais.

Subclausula Primeira. A devolupao prevista nesta Clausula sera realizada com observancia 

da proporcionalidade dos recursos transferidos pelo CONCEDENTE e os da contrapartida do 

CONVENENTE, indcpendentemente da epoca em que foram apoitados pelos participes. 

Subclausula Segunda. A inobservancia ao disposto nesta Clausula enseja a instaurapao de 

Tomada de Contas Especial, sem prejuizo da inscripao do CONVENENTE no Cadastref 

Informative dos Creditos nao quitados de orgaos e entidades federais (CADIN), nos termos 
da Lei n° 10.522, de 2002. ^ \/
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Subclausula Terceira. Nos cases de descumprimcnto do prazo previsto no caput, o 

CONCEDENTE devera solicitar a instituigao fmanceira albergante da conta corrente 

especifica da transferencia a devolugao imediata, para a conta unica do Tesouro Nacional, 

dos saldos remanescentes da conta corrente especifica do instrumento.

Subclausula Quarta. Nos casos em que a devolugao dc recursos se der cm fiingao da nao 

exccugao do objeto pactuado on devido a extingao on rescisao do instrumento, e obrigatoria 

a divulgagao em sitio eletronico institucional, pelo CONCEDENTE e CONVENENTE, das 

informagoes referenles aos valores devolvidos e dos motives que deram causa a referida 

devolugao.

CLAUSULA DECIMA  QUINTA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos ou produzidos no ambito deste Convenio serao de 

propriedade do CONVENENTE, observadas as disposigoes do Decreto n° 6.170, de 2007 e 

da Portaria Interministerial n° 424, dc 2016.

Subclausula Primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais 

pemranentes adquiridos com recursos dos instrumentos necessarios a consecugao do objeto, 

mas que nao se incorporam a este.

Subclausula Segunda. O CONVENENTE devera contabilizar e proceder a guarda dos bens 

remanescentes, bem como encaminhar manifestagao ao CONCEDENTE com o compromisso 

de utiliza-los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo nesse 

documento estar claras as regras e diretrizes de utilizagao dos bens.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DA DENUNCIA  E RESCISAO

0 presente Convenio podera ser:

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os participes responsaveis somente pelas 

obrigagSes e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da 

avenga;

II  - rescindido, independente de previa notificagao ou interpelagao judicial ou extrajudicial, 

nas seguintes hipoteses:

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

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;

c) constatagao, a qualquer tempo, de falsidade ou incorregao em qualquer documenta

apresentado; e /z
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d) verifica^ao da ocorrencia dc qualquer circunstancia quc cnscje a instaura^ao de Tomada 

dc Contas Kspecial. obscrvado o disposto nos arts. 7! c 72 da Portaria Interministerial  n° 424, 

de 2016;

c) inexistencia de execugao financeira apos 180 (cento c oitenta) dias da liberagao da primeira  

parcela, comprovada nos termos do § 9° do art. 41 da Portaria Interministerial n° 424, dc 

2016, ressalvados os casos de suspen^ao e prorroga^ao do prazo estabelecidos no § 19 

do art. 41 da Portaria Interministerial  n° 424, de 2016.

0 inexistencia de comprovagao de retomada da execugao, apos fmdo o prazo previsto na 

clausula oitava, subclausula decima sexta destc instrumento (ressalvados os casos de 

suspengao e prorrogagao do prazo estabelecidos no § 19 do art. 41 da Portaria  

Interministerial  ii°  424, de 2016), situagao em que incumbira ao concedente:

1. solicitar junto a instituigao financeira albergantc da conta corrente especifica, a 

transferencia dos recursos financeiros por ele repassados, bem como os seus rendimentos, 

para a conta unica da Uniao; e

2. analisar a prestagao de contas, cm atengao ao disposto na clausula Decima Quarta deste 

instrumento

Subclausula Unica. A rescisao do Convenio, quando resulte dano ao erario, enseja a 

instauragao de Tomada de Contas Especial, exceto se houver a devolugao dos recursos 

devidamente corrigidos, sem prejuizo, no ultimo caso, da continuidade da apuragao, por 

mcdidas administrativas proprias, quando identificadas outras irrcgularidades decorrentes do 

ato praticado.

•i

CLAUSULA  DECIMA  SETIMA  - DA PUBLIC1DADE

A elicacia do presente Convenio fica eondicionada a publicagao do respective extrato no 

Diario Oficial da Uniao, a qual devera ser providenciada pelo CONCEDENTE no prazo de 

ate 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

Subclausula Primeira. Sera dada publicidade em sitio eletronico especifico denominado 

Portal dos Convenios aos atos de celebracao, alteragao, liberagao de recursos, 

acompanhamento e fiscalizagao da execugao e a prestagao de contas do presente instrumento. 

Subclausula Segunda. O CONCEDENTE notificara a celebragao deste Convenio a Camara 

Municipal, Assembleia Legislative on Camara Legislative, conforme o caso, no prazo dc 10 

(dez) dias contados da assinatura, bem como da liberagao dos recursos financeiros 

correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias uteis contados da data da liberagao, facultando-se 

a comunicagao por meio eletronico. /
Subclausula Terccira. O CONVENENTE  obriga-se a: {/

I
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I - caso seja municipio on o Distrito Federal, a notifkar os partidos politicos, os sindicatos dc 

trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no municipio, quando da liberagao de 

recursos relatives ao presente Convenio, no prazo de ate dois dias uteis, nos termos do art. 2° 

da Lei n° 9.452, dc 1997, facultada a notificapao por meio eletronico;

II  - cientificar da celebrapao deste Convenio o conselho local ou instancia de controle social 

da area vinculada ao programa de governo que originou a transferencia de recursos, quando 

houver;

III  - disponibilizar, cm seu sitio eletronico na internet ou, na sua falta, cm sua sede, em local 

de facil visibilidade, consulla ao exlrato deste Convenio, contendo, pelo menos, o objelo, a 

finalidade, os valores e as datas de liberaqao e detalhamento na aplicapao dos recursos, bem 

como as contrataqoes realizadas para a execupao do objeto pactuado, ou inserir link  em sua 

pagina eletronica oficial que possibilite acesso direto ao Portal de Convenios.

CLAUSULA DECIMA OITA VA  - DAS COND1COES GERAIS

Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condi^des:

I - todas as comunicaqoes relativas a este Convenio scrao consideradas como regularmente 

efetuadas, quando realizadas por intermedio da Plataforma + Brasil, exceto quando a 

legislaqao regente tiver estabelecido forma especial;

II  - as mensagens e documentos, resultantes da transmissao via fax, nao poderao constituir- 

se em pepas de proeesso e os respectivos originals deverao ser encaminhados no prazo de 05 

(cinco) dias;

III  - as reunioes entre os representantes credenciados pelos participes, bem como quaisquer 

ocorrencias que possam ter implica^des neste Convenio, serao aceitas somente se registradas 

em ata ou relatorios circunstanciados; e

IV  - as exigencias que nao puderem ser cumpridas por meio da Plataforma + Brasil deverao 

ser supridas atraves da regular instmqao processual.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA CONCILIACAO E DO FORO

Sera competente, para dirimir as questoes decorrentes deste Convenio, o foro da Justi^a 

Federal, Seqao Judiciaria Distrito Federal, por forga do inciso 1 do art. 109 da Constitui^ao 

Federal. /
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E, por assim estarem plenamente dc accrdo. os participes obrigam-sc ao total e irrenunciavel 

cumprimento dos termos do presente instrumento, o qua! lido c achado conforme, foi lavrado 

em 2 (duas) vias de igual teor e fonna, que vao assinadas pelos participes, para que produza 

sens jundicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

Brasilia, 3lde dezembro de 2019.

Pclo CONCF.DENTE:

■

neto

Secretario Adjunto da Secretaria de Inovaqao, Desenvolvimento Rural e Irrigaqao -
SD1/MAEA

Pelo CONVENENTE:

LUCIANO DIAS 

Gesfor(a) do Convenente/

TESTEM

Nome: f\QUS0/v <0 &OU
Identidade: $ *-iob.
CPF:

Nome:(^.^^./<^
Identidade: V1
CPF: .X?0 Vd9-0<?>

yot*

7.‘i5&CL6±Li% -00
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