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CONVÊNIO FUNASA N2  CV 6502117, QUE 
ENTRE Si CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA E O(A) 
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA / / 
PAVISANDO SANEAMENTO BASICO. 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, criada pela Lei n2  8.029, de 12 de 
abril de 1990, com Estatuto aprovado pelo Decreto n2  8.867, de 14 de julho de 2016, 
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob o n2  26.989.350/0001-16, com sede 
no Setor de Autarquias Sul - SAUS, Quadra 4, Bloco "N", em Brasília/DE, doravante 
denominada CONCEDENTE, neste ato representada por seu Presidente, RODRIGO 
SÊRGIO DIAS, nomeado pela Portaria n.2  404, de 24 de abril de 2017, da Casa Civil da 
Presidência da República, Diário Oficial da União, Edição Extra n2  77- A, seção 2, portador 
da Carteira de Identidade n° 39561246-9, expedida pela SSP/SP e do CPE/ME n° 
225.510.368-01, e o(a) MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA / PA'6m sede 
no(a) TRAVESSA VEREADORA VIRGOLINA COELHO, 1145 - BAIRRO SAO LUIZ II. 
CONCEICAO DO ARAGUAIA - PA. CEP: 68540-000 , CONCEICAO DO ARAGUAIA / PA, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o n2  05.070.404/0001-75oravante 
denominado(a) CONVENENTE, neste ato representado por seu(sua) dirigente, JAIR ' 
LOPES MARTINS, portador(a) do CPF/MF n2  318.553.182-53,sidente e domiciliado(a) 

L. 
no(a) RUA INOCENCIO COSTA, 2024 - SETOR UNIVERSITARIO, CONCEICAO DO 
ARAGUAIA/PA, resolvem celebrar o presente Convênio relativo à ação de saúde, 
registrado no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV sob o 
n2  863311/2017-r6gendo-se pelo disposto na Lei Complementar n2  101, de 4 de maio de 
2000; na Lei n2  8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber; Lei n2  10.180, de 06 de 
fevereirb de 2001; na Lei n2  11.445, de 5 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto 
n2  7.217, de 21 de junho de 2010; na Lei n2  12.305, de 2 de agosto de 2010, 
regulamentada pelo Decreto n2  7.404, de 23 de dezembro de 2010, quando aplicável; na 
Lei n2  13.249, de 13 de janeiro de 2016 (PPA 2016-2019); na Lei n2  13408, de 26 de 
dezembro de 2016 (LDO 2017); na Lei n2  13.414, de 10 de janeiro de 2017 (LOA 2017); no 
Decreto n2  93.872, de 23 de dezembro de 1986; no Decreto n2  6.170, de 25 de julho de 
2007, regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU n2  424 de 30 de dezembro 
de 2016; na Portaria FUNASA n2  979, de 14 de julho de 2017 e, no que couber, nas 
Portarias FUNASA n 919/2017, 1366/2017, 973/2017, 1365/2017, 1035/2017 e 
1386/2017, exceto nos casos de recursos oriundos de Emenda Parlamentar; e consoante 
o Processo n2  25100.022.740/2017-56,,r1ediante as disposições expressas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente convênio AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA, conforme as especificações constantes do Plano de 
Trabalho Aprovado, parte integrante deste Instrumento independentemente de transcrição 
e a legislação em vigor. 





CLÁUSULA SEGUNDA—DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTICIPES 

São obrigações dos partícipes na execução deste convênio: 
A n  

Da Concedente: 

monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do 
ajuste, além de avaliar a execução física e os resultados; (art. 62  1, "a", P1 
424/2016) 
promover a operacionalização da execução dos programas, projetos e atividades, 
mediante a divulgação de atos normativos e orientações ao(à) convenente, bem 
como a análise e aceitação da documentação técnica institucional e jurídica, 
inclusive do projeto básico/termo de referência; (art. 6, II, "a e b", P1 424/2016) 
acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar 
a regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao 
cumprimento de metas previamente estabelecidas; (art. 62  II, "1", P1 424/2016) 
indicar servidor para acompanhamento e monitoramento da execução do presente 
convênio, ao qual caberá emitir parecer conclusivo acerca da prestação de contas 
e da realização do objeto pactuado; (art. 55, P1 424/2016) 
dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento e verificação da 
execução do objeto e o cumprimento dos prazos relativos á prestação de 
contas;(art. 27, XXXI, P1 424/2016) 
garantir a disponibilidade de equipe técnica para a avaliação de projetos básicos 
das obras, seus dimensionamentos, o cálculo dos quantitativos dos serviços e 
análises da adequação dos orçamentos das metas descritas no plano de trabalho; 
(art. 92, § 99, 1, P1 424/2016) 
garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma 
regular, o acompanhamento das obras e serviços de engenharia, inclusive com 
visitas ao local; (art. 92, § 92, II, P1 424/2016) 
dispor de estrutura física e de pessoal adequada para a realização da 
conformidade financeira e da análise das prestações de contas final no prazo 
estabelecido por esta Portaria. (art. 92, § 92, III, P1 424/2016) 
verificar a realização do procedimento licitatório pelo (a) convenente, atendo-se à 
documentação no que tange: à contemporaneidade do certame; aos preços do 
licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência; e ao 
respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e, ao 
fornecimento pelo convenente de declaração expressa firmada por representante 
legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, 
atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis; (art. 6, II, "d", P1 
424/2016) 
verificar a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando se 
tratar de obras e serviços de engenharia; (art. 6, § 52, P142412016) 
promover a execução orçamentária e financeira necessária ao convênio, 
providenciando os devidos registros nos sistemas da União, obedecendo ao plano 
de trabalho aprovado; 

1. incluir em suas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes a dotação 
necessária à execução do instrumento; (art. 10, parágrafo único, P1 424/2016) 
dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de 
improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Públicos Federal e Estadual e 
a Advocacia-Geral da União; (art. 62  § 72, P1 424/2016) 
solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a 
transferência dos recursos financeiros por ela repassados, bem como os seus 
rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados 
no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (art. 41, § 72 P1 
424/2016) 
notificar o convenente previamente à inscrição como inadimplente no SICONV, 
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da 
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execução do objeto do nstrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva 'J 
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e o Poder Legislativo do árgão 4 , ' 

responsável pelo instrumento. (art. 27, XXXV, P1 424/2016) 

Do (a) Convenente: 

executar e fiscalizar os trabalhos necessários á consecução do objeto, observando 
prazos e custos, designando profissional habilitado com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica - ART, quando for o caso; (art. 72,  IV, P1 424/2016) 
elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, de acordo com os 
normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade 
dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo 
árgão ambiental competente, da esfera municipal, estadual, distrital ou federal e 
concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação 
aplicável; (art. 72,  III, P1 424/2016) 
comprovar o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, nos 
termos do Art. 23, IV, da Portaria Interminísterial n2  MP/MF/CGU n2  424/2016, 
observada a exceção disposta na Portaria Funasa n2  722, de 20 de setembro de 
2016; 
assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução 
dos produtos e serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras 
e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de 
vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população, quando 
detectados pela concedente ou pelos órgãos de controle; (art. 72,  V, P1 424/2016) 
incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do convênio 
se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o 
registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no 'Manual de 
Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República; (art. 72,  XX P1 424/2016) 
realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório nos termos da Lei 
n2  8.666/1993 e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a suficiência 
do Projeto Básico/Termo de Referência, da planilha orçamentária discriminativa do 
percentual de Bonificação e Despesas Indiretas - BDI utilizado e o respectivo 
detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, a 
disponibilidade de contrapartida, quando for o caso, sempre que optar pela 
execução indireta de obras e serviços, bem como observar as normas do Decreto 
n2  7.983/2013, no que tange às obras e serviços de engenharia, bem como 
observar o disposto no capítulo V, do Título II, da Portaria Interministerial n2  
424/2016, referente à composição de preços; (art. 72,  VIII, P1 424/2016) 
prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou 
Fornecimento - CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais 
e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades 
que possam comprometer a consecução do objeto conveniado; (art. 72,  XV, P1 
424/2016) 
registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela 
Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por 
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, 
o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, além dos 
boletins de medições; (art. 72,  XVIII, P1 424/2016) 
fornecer à concedente, a qualquer tempo, informações sobre as ações 
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação do 
processo; (art. 72,  XIV, P1 424/2016) 
exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato 
Administrativo de Execução ou Fornecimento - CTEF; (art. 72,  IX, P1 424/2016); 
assumir responsabilidade solidária com os entes consorciados, nos instrumentos 
que envolvam consórcio público; (art. 11 c/com art. 27, XXVI, P1 424/2016) 
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 1. incluir em suas respectivas peças orçamentárias, os recursos previstos neste 
Instrumento para repasse, nos termos do art. 35 da Lei n2  10.180, de 6 de fevereiro 
de 2001; (art. 1, § 60, P1 424/2016) 
selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas pela concedente, podendo estabelecer outras que 
busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à 
concedente sempre que houver alterações; (art. 72,  VI, P1 424/2016) 
estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação 
do objeto do convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes 
investimentos; (art. 72,  X, P1 424/2016) 
dar ciência aos órgãos de controle, ao tomar conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade e, havendo fundada suspeita de crime ou de 
improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a 
Advocacia-Geral de União; (art. 72,  §32 da P1 424/2016) 
instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo 
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, 
irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do convênio, 
comunicando tal fato à concedente; (art. 72,  XVII, P1 424/2016) 
informar à concedente da celebração de outra parceria que promova ação 
complementar à execução do objeto deste convênio, apresentando cópia do 
instrumento e do plano de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da nova 
celebração; e 
operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 
investimentos decorrentes do convênio, após sua conclusão; (art. 72,  XII, P1 
424/2016) 

Parágrafo Primeiro. O descumprimento de quaisquer das obrigações dispostas na 
presente Cláusula acarretará ao (à) convenente a prestação de esclarecimentos perante a 
concedente no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período, sem prejuízo de 
eventuais sanções, dentre elas a inscrição no CADIN, exceto no caso de convênio 
originado de emendas parlamentares individuais. (art. 79, § 12  c/com art. 92  §22, P1 
424/2016) 

Parágrafo Segundo. Prestados os esclarecimentos de que trata o parágrafo anterior, a 
concedente, aceitando-os, fará constar nos autos do processo a justificativa prestada e 
dará ciência ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União - 
CGU. (art. 79, § 2, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. A execução do objeto definido neste ajuste, no caso do convenente 
ser ente público, poderá recair sobre unidade executora específica, desde que: (art. 27, 
VIII, P1 424/2016) 

1. haja previsão no plano de trabalho aprovado; 
a unidade executora pertença ou esteja vinculada ao ente da federação do 
convenente; 
a unidade executora atenda a todos os dispositivos desta Portaria que sejam 
aplicáveis ao convenente, inclusive os requisitos de cadastramento e condições de 
celebração. 

Parágrafo Quarto. O convenente continuará responsável pela execução do instrumento, 
sendo que a unidade executora responderá solidariamente na relação estabelecida. 

Parágrafo Quinto. Quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, 
irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento, responderão 
solidariamente os titulares do convenente e da unidade executora, na medida de seus 
atos, competências e atribuições. 
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) Parágrafo Sexto. O convenente responsabiliza-se pelo acompanhamento, fiscalização e -' - 
prestação de contas quando o objeto do convênio recair sobre unidade executora 
específica. (art. 28, § 72,  1, P1 424/2016) 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO POR 
CONCESSIONÁRIO 

Caso a execução do serviço de saneamento básico esteja delegada a concessionário, o 
convenente deverá promover a alteração do contrato de concessão para conter as 
seguintes cláusulas: 

- nos casos em que o capital da concessionária não seja 100% público, no aditivo 
deve constar que: 

os bens resultantes da aplicação dos recursos federais não onerosos integrarão o 
patrimônio do ente federativo titular do serviço público; 
os investimentos realizados com recursos federais não onerosos: não componham 
a base tarifária das concessionárias, a título de depreciação, amortização e 
exaustão; não gerem direito a indenização ao término da concessão; sejam 
registrados pelo ente federativo titular do serviço público e pela concessionária, em 
item patrimonial específico e, por fim, sejam excluídos do plano de investimentos 
da concessionária, com a correspondente, compensação mediante substituição por 
investimentos da mesma monta ou dedução da base tarifária e 
deve ser promovido o reequilíbrio econômico-financeiro das concessôes sempre 
que os investimentos realizados com recursos federais não onerosos propiciem 
aumento significativo do lucro da concessionaria como resultado da ampliação de 
sua capacidade de atendimento; 

II - nos casos em que o capital da concessionária seja 100% público, no aditivo deve 
constar que: 

os investimentos realizados com recursos federais não onerosos: não componham 
a base tarifária das concessionárias, a título de depreciação, amortização e 
exaustão; não gerem direito a indenização ao término da concessão; sejam 
registrados pelo ente federativo titular do serviço público e pela concessionária, em 
item patrimonial específico e, por fim, sejam excluídos do plano de investimentos 
da concessionária, com a correspondente compensação mediante substituição por 
investimentos da mesma monta ou dedução da base tarifária e 
deve ser promovido o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões sempre 
que os investimentos realizados com recursos federais não onerosos propiciem 
aumento significativo do lucro da concessionaria como resultado da ampliação de 
sua capacidade de atendimento; 

Parágrafo Primeiro. O concessionário deverá integrar o ajuste, comprometendo-se a 
anuir com as alterações mencionadas. 

Parágrafo Segundo. A não apresentação do contrato de concessão alterado, assim como 
a não comprovação da integração dos bens ao patrimônio do Município, resultarão na 
rejeição das contas do convênio. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS VEDAÇÕES 

É vedado ao (à) convenente: 

alterar o objeto do convênio, exceto no caso de pequenos ajustes ou adequações, 
que não resultem na descaracterização total ou parcial do objeto; (art. 60, § 32 c/c; 
art. 1XXX, P1 424/2016) 
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reformular os projetos básicos das obras e serviços de engenharia aprovados pela 
r: C) 

concedente; (art. 6, § 32 dc; art. 12  XXX, P1 424/2016) 
aproveitar rendimentos, da conta vinculada ao convênio, para ampliação ou - 

acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado; (art. 41, §12 P1 424/2016) 
iniciar a execução de novos instrumentos, tendo outras parcerias apoiadas com 
recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 
(cento e oitenta) dias; (art. 41, § 152  P1424/2016) 
realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; (art. 38, 
1 P1 424/2016) 
pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público ativo ou inativo e 
pensionista, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da 
administração direta ou indireta da União, Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses 
previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (art. 38, II P1 
424/2016) 
utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida neste instrumento; (art. 38, III P1 424/2016) 
realizar despesa em data anterior à vigência deste convênio; (art. 38, IV P1 
424/2016) 
efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato 
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 
(art. 38, V P1 424/2016) 
realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no 
que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de 
recursos pela concedente, e desde que os prazos para pagamento e os 
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; (art. 38, VI P1 424/2016) 

Xl. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres; (art. 38, VII P1 424/2016) 
realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho; (art. 
38, VIII P1 424/2016) 
pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de 
sociedade de economia mista, do ente público celebrante, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; (art. 38, IX P1 
424/2016) 
delegar o serviço a concessionário com capital 100% privado em relação ao objeto 
do presente convênio, durante o período de vigência do ajuste, sendo que a 
desobediência a essa previsão ensejará sua extinção e a obrigatoriedade de 
devolução dos recursos transferidos; 
celebrar qualquer instrumento com entidades impedidas de receber recursos 
federais; 
celebrar outro instrumento com o mesmo objeto deste, exceto quando se tratar de 
ações complementares, sendo que, quando a despesa for paga com recursos do 
instrumento e de outras fontes, o convenente deverá inserir no Siconv a memória 
de cálculo do rateio da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de 
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa; (art. 38, §42,  P1 
424/2016) 
aproveitar, quando o objeto envolver a execução de obras e serviços de 
engenharia, licitação que: (art. 92, § 8, P1 424/2016) 
utilizar projeto de engenharia diferente daquele previamente aprovado e a 
realização de licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou 
termo de referência aprovado, sob pena de rescisão do instrumento pactuado; 
tenha sido publicada em data anterior ao aceite do projeto básico de engenharia 
pela concedente; e 
rnrtiir metas e etanas ritinr1n n vIr rin rrwivAnin frr infrinr ao  mrnfnt d 
R$75000,00(setecentosecinquentamilrea). 
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CLÁUSULA QUINTA— DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A concedente, por força deste convênio, transferirá ao(à) convenente recursos no valor 
total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sendo que a despesa a seguir descrita 
correrá à conta de dotação orçamentária consignada na Lei n2  13.414, de 10 de janeiro de 
2017 (LOA 2017), Unidade Orçamentária 36211, Unidade Gestora/Gestão 255000/36211. 

Fonte • Programa de ND Plano Nota de Data de Valor 
Trabalho Interno Empenho / Emissão Empenhado 

0151 1051220687X287000 444042 Z71150013 ,-2017NE804370 30/12/2017 R$180.000,00 
17 

Parágrafo Primeiro. As despesas decorrentes da execução do presente convênio em 
exercício (s) subsequente (s), no que corresponde à concedente, desde que observadas 
as disposições da Lei n2  13.249, de 13 de janeiro de 2016 (PPA 2016-2019) e da Lei n2  
13.408, de 26 de dezembro de 2016 (LDO 2017), correrão à conta de dotações 
orçamentárias dos respectivos exercícios financeiros, sendo objeto de apostilamento a 
indicação do respectivo crédito orçamentário e emissão de nota de empenho. (art. 27, VIII 
e XII e art. 10, P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Na hipótese de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo das 
metas constantes no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que apresente 
funcionalidade, mediante aprovação da concedente. (art. 27, XXII, P1 424/2016) 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRAPARTIDA 

O (a) convenente se obriga a aplicar, na execução do objeto deste convênio recursos 
próprios no total de R$ 1.800,00 (um mil, oitocentos reais)-{a título de contrapartida 
financeira, conforme descrito no plano de trabalho. (art. 27, III, P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. A comprovação pelo proponente de que a contrapartida proposta 
está devidamente assegurada, deverá ocorrer previamente à celebração do instrumento, 
por meio da previsão orçamentária. (art. 18, §§ 22 e 32,  P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Os valores deverão ser depositados na conta bancária específica do 
convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso 
podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do convenente. (art. 
18, §52,  P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado 
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente. (art. 
41, §132, P1 424/2016) 

CLÁUSULA SÈTIMA - DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO CONVÊNIO 

A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento de 
celebração do convênio e estará registrada com o número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ do órgão ou da entidade convenente. (art. 41, § 6, P1 
424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Os empenhos e a conta bancária deverão ser realizados ou 
registrados em nome do convenente. (art. 28, § 

50, P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. O convenente declara estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo 
bancário, quanto à União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso 
público. 
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Parágrafo Terceiro. O convenente deve manter e movimentar os recursos na conta 
bancária específica do instrumento em instituição financeira oficial, controlada pela União. 
(art. 27, XIII, P1 424/2016.) 

ç.. 
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Parágrafo Quarto. A movimentação financeira na conta corrente específica do 
instrumento, deverá ocorrer por meio da funcionalidade do SICONV denominada Ordem 
Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV, em observação ao disposto no parágrafo 
único do art. 32  do Decreto n2  7.641, de 12 de dezembro de 2011. (art. 42,  §42, P1 
424/2016) 

Parágrafo Quinto. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de 
despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas 
hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MP/MF/CGU n2 424/2016. (art. 52, 
P1 424/2016) 

Parágrafo Sexto. Os recursos transferidos pela concedente, enquanto não empregados 
na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: (art. 27, XIII, P1 424/2016) 

em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês; ou 
em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou em operação de mercado 
aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a utilização se verificar 
em prazos menores. (art. 116, §40, Lei 8.666/93) 

Parágrafo Sétimo. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser 
aplicados no objeto deste convênio, observando-se a vedação contida no §12, do art.41, 
da P1 424/2016. Ficam sujeitos às mesmas condições de prestações de contas exigidas 
para os recursos transferidos, situação na qual deverão integrar o plano de trabalho 
aprovado. 

CLÁUSULA OITAVA - DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA 

O projeto básico/termo de referência deverá ser apresentado no prazo improrrogável de 
até 18 (dezoito) meses, incluído em aba homônima no SICONV. (art. 21, §§ 22  e 32,  P1 
424/2016) 

Parágrafo Primeiro. O projeto básico/termo de referência que fora apresentado em 
momento anterior deve estar incluído na aba homônima no SICONV. (art. 21, §22  e 32,  P1 
424/2016) 

Parágrafo Segundo. O projeto básico/termo de referência será apreciado pela 
concedente e, se aprovado, poderá ensejar a adequação do plano de trabalho. (art. 21, 
§42, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Nos casos em que houver divergências de valores entre o plano de 
trabalho aprovado e o projeto básico/termo de referência aprovado, os partícipes deverão 
providenciar as alterações do plano de trabalho e do instrumento. (art. 21, §52,  P1 
424/2016) 

Parágrafo Quarto. Constatados vícios sanáveis no projeto básico/termo de referência, 
estes serão comunicados ao convenente, que disporá de prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, prorrogável por igual período, para saná-los. (art. 21, § 6, P1 424/2016) 

Parágrafo Quinto. Se o projeto básico/termo de referência não for entregue no prazo 
estabelecido ou receba parecer contrário à sua aprovação, proceder-se-á à extinção da 
proposta ou instrumento, caso este já tenha sido assinado. (art. 21, § 72,  P1 424/201 
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Parágrafo Sexto. O projeto básico/termo de referência deverá estar em conformidade com 
a Licença Ambiental Prévia, nos casos em que for exigido o licenciamento ambiental. 
(Acórdãos TCU n2  2708/2009 - Plenário e n2  723/2008 - Plenário) - 

Parágrafo Sétimo. Os documentos referentes à comprovação de licenciamento ambiental 
e da propriedade do terreno, quando exigíveis, poderão ser encaminhados no mesmo 
prazo estipulado para o projeto básico/termo de referência. A não apresentação ensejará a 
extinção do ajuste. 

Parágrafo Oitavo. O proponente deverá apresentar plano de sustentabilidade do 
empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, exceto nos casos em 
que ficar comprovada a desnecessidade de apresentação do referido plano. (art. 21, § 13, 
P1 424/2016) 

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO NO SICONV E NO SIGA 

Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, 
prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do convênio 
serão realizados no Sistema de Gestão de Convênios - SICONV, aberto à consulta 
pública, por meio do Portal dos Convênios. (art. 79,  XVI, P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. A concedente deverá realizar no SICONV os atos e os 
procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas 
e informações acerca de tomada de contas especial dos instrumentos, quando couber, 
ficando responsável pela veracidade das informações registradas. (art. 62  § 6, P1 
424/2016) 

Parágrafo Segundo. O servidor indicado pelo convenente, responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do objeto, deverá assinar e carregar no SICONV o 
relatório de fiscalização referente a cada medição. (art. 72, § 6, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. O convenente deve inserir, regularmente, as informações e 
documentos exigidos pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU n2  424/2016, mantendo o 
cadastro do Convênio no SICONV atualizado, inclusive quanto à apresentação do (s) 
respectivo (s) projeto básico/termo de referência. (art. 27, X, P1 424/2016); 

Parágrafo Quarto. O Convenente deve atualizar as informações prestadas no 
cadastramento até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao convênio. 

Parágrafo Quinto. Os atos e procedimentos relativos à execução serão realizados no 
SICONV pelo convenente ou unidade executora, conforme definição no plano de trabalho. 

Parágrafo Sexto. Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no SICONV, 
serão nele registrados. (art. 49,  §19, P1 424/2016) 

Parágrafo Sétimo. Deverão ser efetuados os respectivos registros no Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Ações da FUNASA - SIGA sempre que houver funcionalidade 
adequada disponível. 

CLÁUSULA DÈCIMA— DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE SOCIAL 

A eficácia deste convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial da União, que será providenciada pela concedente, no prazo de 20 (vinte) dias a 
contar da data da sua assinatura da celebração. (art. 32, P1 424/2016) 
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Parágrafo Primeiro. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, 
acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de contas dos instrumentos 
será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios. 
(art. 33, P1 424/2016) 
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Parágrafo Segundo. A concedente notificará, facultada a comunicação por meio 
eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração do Instrumento à Assembleia 
Legislativa, à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do convenente. Na hipótese de 
liberação de recursos, o prazo será de 2 (dois) dias úteis. (art. 34, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. O convenente deverá disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou 
mediante a inserção de link que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios, na sua 
falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento 
utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e 
o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a 
execução do objeto pactuado. (art. 40, P1 424/2016) 

Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter um canal de comunicação efetivo, ao 
qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos 
cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, 
solicitações, reclamações e denúncias. (art. 72,  XIX P1 424/2016) 

Parágrafo Quinto, O convenente deve divulgar em sítio eletrônico institucional as 
informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos 
de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento. (art. 27, 
XXXIV, P1 424/2016) 

Parágrafo Sexto. O convenente, no caso dos entes municipais e do Distrito Federal, tem o 
dever de notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, quando ocorrer a liberação de 
recursos financeiros pela concedente, como forma de incrementar o controle social, em 
conformidade com a Lei n2  9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico. 
(art. 72,  XI, P1 424/2016) 

Parágrafo Sétimo. O convenente deverá dar ciência da celebração ao conselho local ou 
instância de controle social, se houver, formada por órgãos colegiados de caráter 
consultivo na formulação da política de saneamento básico, bem como no seu 
planejamento e avaliação. (art. 35, P1 424/2016) 

Parágrafo Oitavo. Eventual publicidade de aquisições, serviços ou de quaisquer outros 
atos executados em função deste Convênio, ou que com ele tenham relação, deverá 
observar o disposto na Instrução Normativa SECOM-PR n2  7 de 19 de dezembro de 2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS 

O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância 
com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento. (art. 41, §12, P1 
424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo 
convenente, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observância ao grau de 
execução estabelecido no referido processo licitatório. (art. 41§ 20, P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Fica vedado o adiantamento de parcelas nos casos de execução de 
obras e serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 32  da P1 424/2016, ou 
seja, obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais). (art. 41, § 3°, P1 424/2016) 
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Parágrafo Terceiro. Para o recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente 
deverá: 

1. apresentar a licença ambiental de instalação ou de operação, ou manifestação 
acerca de sua dispensa, conforme o caso; 
comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada, quando couber, que deverá 
ser depositada na conta específica deste Instrumento em conformidade com os 
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho; (art. 18, P1 424/2016) 
atender às exigências para a contratação e pagamento previstas nos arts. 43 a 52, 
da Portaria lnterministerial MP/MF/CGU n2  424/2016, e na Portaria FUNASA n2  
979, de 14 de julho de 2017; e 
estar em situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução de 
no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente. Esta 
condição é aplicável ao recebimento das parcelas subsequentes à primeira. (art. 
42, II, P1 424/2016) 
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Parágrafo Quarto. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correção 
das impropriedades ocorridas, nos seguintes casos: (art. 67 dc 66, P1 424/2016) 

1. quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela 
anteriormente recebida, constatada pela concedente ou pelos órgãos de controle 
interno do Poder Executivo Federal ou externo da União; 
quando verificados desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 
justificados no cumprimento das etapas e fases programadas ou práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas 
contratações ou em quaisquer dos demais atos praticados na execução do 
presente convênio e 
quando for descumprida, pelo convenente, qualquer cláusula ou condição deste 
convênio. 

Parágrafo Quinto. A qualquer tempo, quando detectada qualquer irregularidade na 
execução do convênio, os técnicos da concedente, mediante a emissão de parecer 
circunstanciado e aprovado pelo chefe de área, poderão solicitar a suspensão do repasse 
e ainda o bloqueio dos recursos do convênio, os quais serão liberados se sanadas as 
pendências. (art. 57, P1 424/2016) 

Parágrafo Sexto. A concedente comunicará ao convenente quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, apurados 
durante a execução do instrumento, e suspenderá a liberação dos recursos, fixando prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e 
esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. (art. 57, P1 424/2016) 

Parágrafo Sétimo. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, a 
concedente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e comunicará 
quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará a 
apuração do dano ao erário. (art. 57, § 19  P1 424/2016) 

Parágrafo Oitavo. Caso as justificativas não sejam acatadas, a concedente abrirá prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias para o convenente regularizar a pendência e, havendo danos 
ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento. (art. 57, § 
2, P1 424/2016) 

Parágrafo Nono. As comunicações elencadas nos parágrafos anteriores serão realizadas 
por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, devendo a notificação ser 
registrada no SICONV, e em ambos os casos com cópia para a respectiva Secretaria da 
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instrumento. (art. 57, § 32, P1 424/2016) 

Parágrafo Décimo. Ê vedada a liberação de recursos para o convenente que tiver 
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por 
prazo superiora 180 (cento e oitenta) dias. (art. 41, § 15, P142412016) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO ACOMPANHAMENTO PELA FUNASA 

A forma, a metodologia e os parâmetros de acompanhamento da execução física do objeto 
pactuado, disciplinados pela Portaria Interministerial n9  424, de 30 de dezembro de 2016, 
no âmbito das unidades da concedente, será realizado em conformidade com a Portaria 
Funasa n2  979, de 14 de julho de 2017 e com o Manual de Procedimentos para Execução 
de Convênios ou Termos de Compromisso e para Obras e Serviços de Engenharia 
Executados Direta ou Indiretamente pela Funasa. 

Parágrafo Primeiro. Para o acompanhamento será indicado, no prazo de 10(dez) dias a 
partir da celebração, analista técnico, devidamente identificado no Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Ações da Funasa - SIGA e Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse - SICONV, que, observadas as suas competências e atribuições, 
ficará encarregado pelo acompanhamento e adoção das medidas indispensáveis à 
viabilização da consecução do objeto. 

Parágrafo Segundo. Ao analista caberá realizar visitas técnicas de acompanhamento, 
emitir relatórios e pareceres conclusivos acerca da realização do objeto pactuado, 
devendo nesse processo de acompanhamento aferir a execução do objeto e de suas 
metas, etapas e fases, verificando a compatibilidade entre estas e o efetivamente 
executado, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado. 

Parágrafo Terceiro. Os responsáveis pelo acompanhamento poderão, no caso de 
identificação de irregularidades na execução física do Convênio, solicitar a suspensão ou 
bloqueio de recursos, em conformidade com o previsto no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO PELO CONVENENTE 

A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos 
praticados e a plena execução do objeto, respondendo o convenente pelos danos 
causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento. (art. 53, 
P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos 
são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e 
fiscalização da execução do instrumento, não cabendo a responsabilização da concedente 
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelos convenentes, salvo nos casos em 
que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída à concedente. (art. 53, 
§ 1°, P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Os processos, documentos ou informações referentes à execução 
de instrumento não poderão ser sonegados aos servidores do órgão ou entidade pública 
concedente e dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal e externo da 
União. (art. 53, § 20, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação do concedente e dos órgãos de controle interno e 
externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais 
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relativas ao acompanhamento e fiscalização  dos recursos federais transfendos, ficará 
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal. (art. 53, § 30, P1 424/2016) 

Parágrafo Quarto. Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e 
serviços de engenharia, a fiscalização pelo convenente deverá: (art. 72 § 52 P1 424/2016) 

1. manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais 
habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das 
obras e serviços; 
apresentar à concedente declaração de capacidade técnica, indicando o servidor 
ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da prestação de serviços de 
fiscalização a serem realizados; 
verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos 
de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de 
engenharia aprovados; 
apresentar declaração expressa firmada por representante legal do árgão ou 
entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o 
atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório; (art. 72, 

VIII, P1 424/2016) 
propiciar os meios e as condições necessárias para que os servidores da 
concedente, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do 
Tribunal de Contas da União tenham livre acesso aos documentos relativos à 
execução do Objeto deste Convênio, bem como aos locais de execução deste, 
prestando a esses, quando solicitadas, as informações pertinentes. (art. 27, XVI P1 
424/2016) 

CLÁUSULA DÈCIMA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 

A execução física do objeto do presente convênio poderá ser efetuada diretamente pelo 
convenente ou indiretamente, mediante licitação ou por meio de unidade executora. 

Parágrafo Primeiro. O convenente está obrigado a observar as disposições contidas na 
Lei n2  8.666, de 1993, na Lei n2  10.520, de 17 de junho de 2002 e demais normas federais, 
estaduais e municipais pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros: (art. 
49, P1 424/2016) 

1. para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade 
pregão, nos termos da Lei n2  10.520, de 2002, e do regulamento previsto no 
Decreto n9  5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente a sua 
forma eletrônica. (art. 49, § 1, P1 424/2016) 
a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente 
justificada pela autoridade competente do convenente. (art. 49,§ 22  P1 424/2016) 
as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das 
licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, 
deverão ser registradas no SICONV. (art. 49,§ 32  P1 424/2016) 
a comprovação do cumprimento dos §§ 12 e 22  do art. 16 do Decreto n2  7.983, de 
2013, será realizada mediante declaração do representante legal do órgão ou 
entidade responsável pela licitação, que deverá ser inserida no SICONV após a 
homologação da licitação. (art. 49, § 42 P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Deverá ainda ser observado o disposto na Lei n2  13.019, de 31 de 
julho de 2014, e pelas normas estaduais, distritais ou municipais, nos casos em que a 
execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho, envolver parcerias com 
organizações da sociedade civil. (art. 51, P1424/2016) 
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Parágrafo Terceiro. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado 

somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo convênio e aprovação do 

projeto técnico pela concedente, observando o valor máximo do convênio. (art. 50, P1 

424/2016) 
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Parágrafo Quarto. A publicação do extrato do edital de licitação deverá ser feita no Diário 

Oficial da União, em atendimento ao art. 21, inciso 1, da Lei n2  8.666, de 1993, sem 

prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade usualmente utilizados pelo convenente. 

Parágrafo Quinto. O convenente deverá inserir cláusula nos contratos celebrados para 

execução do instrumento que permitam o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade 

pública concedente, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros 

contábeis das empresas contratadas, na forma dos arts. 45 e 49 a 51 da P1 424/2016. (art. 

27, XX, P1 424/2016) 

Parágrafo Sexto. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais a serem 

repassados mediante convênio, a participação em licitação ou a contratação de empresas 

que constem: (art. 44, P1 424/2016) 

1. no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério 

da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; 

no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como 

impedidas ou suspensas; ou 
no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Parágrafo Sétimo. O convenente deverá consultar a situação do fornecedor selecionado 

no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, por meio de acesso ao 

Portal da Transparência na internet, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega 

do bem. (art. 44,§ único, P1 424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS PAGAMENTOS A TERCEIROS 

Os pagamentos à conta de recursos do Convênio estão sujeitos à identificação do 

beneficiário final da despesa, por CPF ou CNPJ. (art. 52, P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos a que se 

refere o caput deverão ser realizados por meio de Ordem Bancária de Transferências 

Voluntárias - OBTV, observando-se os seguintes preceitos: (art. 52, § 22, P1 424/2016) 

1. movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio; 

II. pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento 

nos seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de 

titularidade do próprio convenente, devendo ser registrado no SICONV o 

beneficiário final da despesa, por CPF ou CNPJ: 

por ato do Presidente da Funasa; 
na execução do objeto pelo convenente por regime direto; 
no ressarcimento ao convenente por pagamentos realizados às próprias custas 

decorrentes de atrasos na liberação de recursos pela concedente e em valores além 

da contrapartida pactuada; 

transferência das informações relativas à movimentação da conta corrente 

específica, ao SIAFI e ao SICONV, em meio magnético, a ser providenciada pelas 

instituições financeiras. 
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Parágrafo Segundo. Antes da realização de cada pagamento, o convenente incIuirr". 
SICONV, no mínimo, as seguintes informações (art. 52, §32,  P142412016) •' 1 c 

- 

1. a destinação do recurso; 
o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 
o contrato a que se refere o pagamento realizado; 
a meta etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; 
a comprovação do recebimento definitivo do Objeto do convênio, mediante 
inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis. 

Parágrafo Terceiro. As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, o seu prazo de 
validade, e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome do convenente, inclusive quando realizado por unidade executora, 
devidamente identificados com o número deste Convênio. 

Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter os documentos relacionados ao 
instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a 
prestação de contas ou do decurso do prazo para a sua apresentação. (art42, §32,  P1 
424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA COMPROVAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA 

A execução financeira será comprovada: 

nos casos de aquisição de bens, pela comprovação da realização da despesa, 
verificada pela quantidade parcial entregue, atestada e aferida; e (art. 41, § 92 P1 
424/2016) 
nos casos de realização de serviços e obras, pela verificação da realização parcial 
com a medição correspondente atestada e aferida. (art. 41, § 92 P1424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA REVERSÃO DE VALORES CREDITADOS 

O convenente autoriza a concedente a solicitar, junto à instituição financeira albergante da 
conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, 
bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam 
utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e ainda, o 
resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos 
recursos no prazo previsto no art. 60 da portaria Interministerial n2  424/2016. (art. 27, 
XXIX, P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Fica a instituição financeira desde já autorizada a devolver à 
concedente, a qualquer tempo, por ordem e determinação expressa desta, devidamente 
motivada, os valores que eventualmente forem repassados, desde que haja saldo 
suficiente na conta corrente beneficiária e receptora do crédito. 

Parágrafo Segundo. Os valores referidos no parágrafo anterior deverão ser creditados na 
Conta única do Tesouro Nacional, via Guia de Recolhimento da União - GRU, com o 
código identificador a ser informado pela concedente. 

Parágrafo Terceiro. No caso de reversão dos valores por não execução financeira em 
prazo superior a 180 dias, observar-se-á o montante efetivamente transferido pela União e 
não utilizado na execução do objeto, acrescido dos rendimentos de sua aplicação 
financeira. (art. 41, §72  e 10, P1424/2016) 

Parágrafo Quarto. Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução 
física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá 
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ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da restituição das receitas -P 
obtidas nas aplicações financeiras realizadas. (art. 59, §22, P142412016) 

CLÁUSULA DÈCIMA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela 
dos recursos financeiros que deverá ser registrada pela concedente no SICONV. (art. 59, 1, 
P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. O convenente deverá prestar contas dos recursos recebidos no 
SICONV, de acordo com o estabelecido nos arts. 59 a 67 da Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU n2  424/2016. 

Parágrafo Segundo. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo 
estabelecido, a concedente estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 
para sua apresentação. (art. 59, § 10, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a 
prestação de contas nem devolver os recursos nos termos desta cláusula, a concedente 
registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e 
comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de 
instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras 
medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária. (art. 
59, § 2°, P1 424/2016) 

Parágrafo Quarto. O registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante 
do processo de prestação de contas, deverão ser realizados durante todo o período de 
execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da P1 424/2016. 

Parágrafo Quinto, O prazo para apresentar a prestação de contas é de 60 (sessenta) dias 
após o encerramento da vigência do convênio, ou da conclusão da execução do objeto, o 
que ocorrer primeiro. (art. 27, XXIV e XXVII, dc com art. 59, III e IV, P1 424/2016) 

Parágrafo Sexto. A concedente deverá analisar a prestação de contas dos recursos 
aplicados na consecução do objeto deste cônvênio, no prazo de 1 ano e na forma fixada 
no art. 10, §8, do Decreto n2  6.170/07 e no art. 64 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 
n2  424/2016. 

Parágrafo Sétimo. A concedente notificará o (a) convenente, quando não apresentada a 
prestação de contas dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos 
públicos transferidos, e instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas 
Especial. (art. 62  II, "h", P1 424/2016) 

Parágrafo Oitavo. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do 
objeto, será feita no encerramento do instrumento, cabendo este procedimento à 
concedente com base nas informações contidas nos documentos relacionados nesta 
cláusula. (art. 62, § 22  P1 424/2016) 

Parágrafo Nono. A conformidade financeira deverá ser realizada durante todo o período 
de vigência do instrumento,devendo constar do parecer final de análise da prestação de 
contas somente impropriedades ou irregularidades não sanadas até a finalização do 
documento conclusivo. (art. 62, §32,  P1 424/2016) 

Parágrafo Décimo. O Relatório de Cumprimento do objeto deverá conter os subsídios 
necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do 
objeto pactuado. (art. 62, §42,  P1 424/2016) 
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Parágrafo Décimo Primeiro. A análise da prestação de contas, além do ateste da 
conclusão da execução física do objeto, conterá os apontamentos relativos à execução 
financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento. (art. 62, § 52, P1 
424/2016) 

• F\CIO,V 

Parágrafo Décimo Segundo. A autoridade competente da concedente terá o prazo de 1 
(um) ano, contado da data do recebimento, podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período desde que justificado, para analisar a prestação de contas do instrumento, com 
fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes, de 
acordo com o §82  do art. 10 do Decreto n2  6.170/2007, com a redação dada pelo Decreto 
n9  8.244, de 2014. (art. 64, e § 1, P1 424/2016) 

Parágrafo Décimo Terceiro. Findo o prazo do parágrafo anterior considerada eventual 
prorrogação, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pela 
concedente poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública 
referente ao exercício em que ocorreu o fato. (art. 64, § 2, P1 424/2016) 

Parágrafo Décimo Quarto. A prestação de contas será composta, além dos documentos 
e informações apresentadas pelo convenente no SICONV, dos seguintes documentos: 
(art. 62, P1 424/2016) 

1. Relatório de Cumprimento do Objeto; 
Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o Instrumento; 
Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; 
Termo de compromisso por meio do qual o convenente se obriga a manter os 
documentos relacionados ao convênio pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, 
contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do 
prazo para a sua apresentação; 
Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 
A relação de treinados ou capacitados, quando for o caso; 

Vil. A relação dos serviços prestados, quando for o caso; 
Cópias dos despachos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas 
ou cópias dos despachos de autorização e ratificação das dispensas e/ou 
inexigibilidade de licitação, com o respectivo embasamento legal, quando se 
aplicar; 
Notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento, 
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados no SICONV, valor, 
aposição de dados do convenente, programa e número do convênio; 
Relatório de prestação de contas aprovado e registrado no SICONV pelo 
convenente; 

Parágrafo Décimo Quinto. Objetivando a complementação dos elementos necessários à 
análise da prestação de contas do convênio, poderá ser utilizado subsidiariamente pela 
concedente, relatórios, boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo 
Ministério Público ou pela Corte de Contas, durante as atividades regulares de suas 
funções. (art. 62, § 6, P1 424/2016) 

Parágrafo Décimo Sexto. A manifestação conclusiva da análise da prestação de contas 
deverá ser registrada no SICONV, podendo resultar em: (art. 64, § 2 Q,  P1 424/2016) 

1. aprovação, cabendo à concedente prestar declaração expressa de que os recursos 
transferidos tiveram boa e regular aplicação; 

li. aprovação com ressalvas, quando evidenciadas impropriedade ou outra falta de 
natureza formal de que não resulte danos ao Erário; 

III. rejeição, com a determinação de imediata instauração de Tomada de Contas 
Especial. 
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Parágrafo Décimo Sétimo. A Prestação de Contas está sujeita também às 
disposições: 

e- .' 

seguintesa# 
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1. cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao Prefeito e ao 
Governador sucessor prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos 
firmados pelos seus antecessores; (§ 42  art. 59, P1 424/2016) 
na impossibilidade de atender ao disposto no parágrafo anterior, deverá ser 
apresentado ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de 
prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público; ( 
59  art. 59, P142412016) 
quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do 
antecessor, o novo administrador solicitará ao concedente a instauração de 
tomada de contas especial; (§ 62  art. 59, P1 424/2016) 
os documentos que contenham as justificativas e medidas adotadas serão 
inseridos no SICONV; (§ 7R art. 59, P1 424/2016) 
a concedente, no caso de convênios celebrados com entes públicos, ao ser 
comunicada das medidas adotadas pelo convenente, suspenderá de imediato o 
registro da inadimplência, desde que o administrador seja outro que não o faltoso, 
e seja atendido o disposto nos incisos II, III e IV acima; (§ 82  art. 59, P1 424/2016) 
o convenente deverá ser notificado previamente sobre as irregularidades 
apontadas, via notificação eletrônica por meio do SICONV, devendo ser incluída no 
aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar; (§ 92  art. 59, dc art. 
27, XXXV, P1 424/2016) 
a notificação prévia será feita por meio de carta registrada com aviso de 
recebimento (AR) com declaração de conteúdo, com cópia para a respectiva 
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, devendo a notificação ser registrada 
no SICONV; (§ 102  art. 59, P1 424/2016) 
o registro da inadimplência no SICONV só será efetivado 45 (quarenta e cinco) 
dias após a notificação prévia; (§ 112  art. 59, P1424/2016) 
a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no SICONV será fator 
restritivo a novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social da União mediante convênios, contratos de repasse 
e termos de cooperação, nos termos da alínea "b" do inciso, V, do art. 92  da 
Portaria Interministerial MP/MF/CGU n2 42412016; (ad. 70, §32,  1, P1424/2016) 
o ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICONV, 
cabendo à concedente prestar declaração expressa de que os recursos 
transferidos tiveram boa e regular aplicação; (§ 42  art. 64, P1 424/2016) 
caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências 
cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade 
competente, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato no SICONV 
e adotará as providências necessárias à instauraçãó da Tomada de Contas 
Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de 
contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua 
competência; (§ 52  art. 64, P1 424/2016) 

Parágrafo Décimo Oitavo. O convenente deverá manter os documentos relacionados ao 
instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos; contados da data em que foi apresentada a 
prestação de contas ou do decurso do prazo para a sua apresentação. (art. 42 §32, P1 
424/2016) 

Parágrafo Décimo Nono. No caso de convênio celebrado com ente que tenha seus 
serviços de saneamento prestados por concessionário, a não apresentação do contrato de 
concessão alterado, assim como a não comprovação da integração dos bens ao 
patrimônio do Município, resultará na rejeição das contas do convênio. (Acórdão 347/2016-
TCU - Plenário) 

Parágrafo Vigésimo. Sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico 
vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, a concedente deverá 
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adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante. ) 

atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação'r c 

de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da  OIk 
comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. (art. 68, § 2, 
P1 424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

O convenente se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pela 
concedente, atualizados monetariamente, desde a data do reçebimento, acrescidos de 
juros legais, na forma aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, quando: (art. 27 
Xl, P1 424/2016) 

1. não for executado o objeto deste Convênio; 
não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva prestação de contas; 
os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste convênio. 

Parágrafo Primeiro. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no 
instrumento ensejará obrigação do convenente devolvê-los devidamente atualizados, 
conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na 
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, 
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, 
acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos 
recursos à Conta única do Tesouro. (§ 32,  art. 57, P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a 
parcela de atualização referente à variação da SELIC será calculada proporcionalmente à 
quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da parcela para o convenente 
e a data de efetivo crédito, na conta única do Tesouro, do montante devido pelo 
convenente. (§ 42,  art. 57, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução 
física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à Conta única do Tesouro Nacional 
deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora. (art.59, § 22  P1 424/2016) 

Parágrafo Quarto. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não 
utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta única do Tesouro, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
instrumento, por meio da Guia de Recolhimento da União - GRU a crédito do Tesouro 
Nacional, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente. (art.60, dc 
art. 27, XXVII, P1 424/2016) 

Parágrafo Quinto. A devolução prevista no parágrafo anterior será realizada observando-
se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na 
celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes. 

Parágrafo Sexto. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no prazo de 30(trinta) 
dias, a concedente deverá solicitar a instituição financeira albergante da conta corrente 
específica da transferência, a devolução imediata, para a conta única do Tesouro 
Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento. 

Parágrafo Sétimo. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não 
execução do objeto pactuado ou devido à extinção ou rescisão do instrumento, é 
obrigatória a divulgação em sítio eletrônico institucional, pelo concedente e convenente, 
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das informações referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa a o , 

referida devolução. -a  

Parágrafo Oitavo. Na transferência à conta única da União, em relação aos recursos que 
não foram utilizados no objeto pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observar-se-á o 
montante efetivamente transferido pela União e não utilizado na execução do objeto, 
acrescido dos rendimentos de sua aplicação financeira. (art. 41, § 10, P1 424/2016) 

Parágrafo Nono. A inobservância das disposições desta Cláusula implica na instauração 
de tomada de contas especial. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES 

Este termo de convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada 
e justificada, a ser apresentada à concedente em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 
término de sua vigência, vedada a alteração do objeto aprovado. (art. 36, P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pela área 
técnica da Funasa, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado. (art. 36, § 1°, P1 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o 
plano de trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade 
competente. (art. 20, § 32 P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Ficam vedadas as reformulações dos projetos básicos das obras e 
serviços de engenharia aprovados pela concedente. (art. 6, § 32, P1 424/2016) 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA CONTINUIDADE 

Na hipótese de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, fica facultado à 
concedente assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste 
convênio, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas, nos termos do art. 27, 
da Portaria lnterministerial MP/MF/CGU n2  424/2016, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidades por eventuais danos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DOS BENS REMANESCENTES 

A titularidade dos bens remanescentes é do convenente, salvo expressa disposição em 
contrário no instrumento celebrado. (art. 25, P1 424/2016) 

Parágrafo Único. Ao convenente compete contabilizar e guardar os bens remanescentes 
e manifestar o compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de 
programa governamental, devendo estar claras as regras e diretrizes de utilização a serem 
definidas pela concedente. (art. 27, XIV, P1 424/2016). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CLÁUSULA SUSPENSIVA 

Os documentos necessários à celebração do convênio, exceto os elencados no Artigo 22 
da Portaria Interministerial n2  424/2016, poderão ser apresentados, no prazo de até 18 
(dezoito) meses, considerando o disposto na Portaria Funasa n2  1.474, de 14 de dezembro 
de 2017, como condição a ser cumprida pelo convenente e, enquanto a condição não se 
verificar, não terá efeito a celebração pactuada. (art. 24, P1 424/2016) 

Parágrafo Único. O prazo fixado para o cumprimento da condição, caso não obedecido, 
enseja a extinção do ajuste. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA DENÚNCIA, DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO i 

O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes 
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença. (art. 27, XVII, c/com art. 68 P1 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Constituem motivos para a rescisão do Convênio: (art. 69, P1 
424/2016) 

1. o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 
constatação, a qualqüer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em 
qualquer documento apresentado; 
a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de 
contas especial. 
a ocorrência da inexecução financeira. 

Parágrafo Segundo. A rescisão do instrumento, quando resulte danos ao erário, enseja a 
instauração de tomada de contas especial, exceto se houver a devolução dos recursos 
devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por 
medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes 
do ato praticado. (art. 69, parágrafo único, P1 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. O convênio será extinto no caso de não apresentação, nos prazos 
estipulados, do projeto básico/termo de referência, da licença ambiental e da comprovação 
de propriedade do imóvel, quando exigidos. 

Parágrafo Quarto. Na hipótese de inexistência de execução financeira, após 180 (cento e 
oitenta) dias da liberação da primeira parcela ou 360 (trezentos e sessenta) dias sem a 
utilização dos recursos no objeto da transferência o instrumento deverá ser rescindido. 
(art. 41, §§ 72,  80  e 18, P1 424/2016) 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA — DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A vigência deste convênio é pelo prazo de 33 (trinta e três) meses, iniciando na data de 
sua assinatura. (art. 27, V P1 424/2016). 

Parágrafo Primeiro. A concedente prorrogará "de ofício" a vigência do presente convênio 
antes de seu término, prescindida de prévia análise pela sua área jurídica, quando der 
causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do 
atraso verificado. (art. 27, VI, c/com arts. 36, §22  e 37, P1 424/2016). 

Parágrafo Segundo. A prorrogação do prazo poderá ser efetuada por Termo Aditivo 
Simplificado padronizado assinado apenas pela concedente, previamente analisado pelo 
órgão jurídico, considerando-se a solicitação do convenente, mediante ofício, no prazo de 
até 30 (trinta) dias antes do fim da vigência do ajuste, bastante para respaldar e assegurar 
a sua manifesta concordância, para todos os efeitos legais. 

Parágrafo Terceiro. A alteração pretendida por intermédio de Termo Aditivo Simplificado, 
somente poderá ser realizada caso haja manifestação expressamente favorável da área 
técnica da concedente quanto à justificativa apresentada, à viabilidade da continuidade da 
execução do objeto e à suficiência do prazo requerido. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA— DO FORO 

É competente para dirimir as questões e omissões deste convênio, que não possam ser 
resolvidas administrativamente, o foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito 
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Federal, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam. (art. 27, XIX P1 
424/2016) í)J - 

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para todos os fins de direito, as quais foram lidas e assinadas pelas participes. 

Brasília-DF, de dezembro de 201 

RODRIGO SÉRGIO DIAS 
Presidente da FUNASA 

Pelo CONVENENTh 
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ij 
AIR IÁPES M/ARTINS 

rigente do Mqt'IlClPIO )bE CONCEICAO DO 
ARAGUAIA/ PA 
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EXl'lOA'IO 1)0 CONa'NII) 76' CV 0704/2iT,_/ 

Coitvéir,o N' O55)119.'2))17 Cormcetleure I'otmdaçSo Nneronnt'de,aií-
iie, Unidade Gestora 255(11(), GeslSo 3ir2 II ('Ouieimerile MUNI-, 
Cl rIO  DE  lOCO  DO JOSE Dli MOURA/PIO. ('NP) 
SI 6)5 ,70401(101-25. Obieto lmmrpiatmtaç0o de MelI,orra Ilaboacro/ra) 
tmao comrtrole da dot-imça de drogas rrO mmmmrimicilrro tle Poço Jose de 
Mo/ira - PII Valor tIa Concerlerrte 05 5)01)tlol,O/t, Vi/O,) rIa l'orm-
Iro1sarlrt)a RS 11,00, Créilimo 0rçamrrerit5rro )'roprarr/n de i'raballro 
Ii/51121)153'i2lOrt//l. ('omite Recmirsos 6151. III) 444042. XIS 
2/(I3N000l2'/S. Olociurera 2912/20I7 a 20!01112020 Data de As-
sinat,rra 29'I 2/2)115 5rgoat5mron 11000160 SERGIO 1)1-\5,('FI' 
225 5 llm 300-1)1 e AIJRtLIilDlu 11610(0 DII MOURA. ('P1 
400 252 134-72 I'r,rcesso 2911)/Dili' 627 '2/117-31 

LX 111.0 'O l)( (74116 (74)0 \' ('O' )trit/4121m1 7 

Cera/uno 74" 00443021117 ('ormeet(efl/e F,trrdaçfur Nacional de Sau-
de. 11mrud,o/e Geiursr 2561(1)0. GastAr 51,211 ('o,iieimeurte \I1 74)- 
('IlitO DII I'OCO FIO JOSIS Dli MOIOS Pil. ('Nl'l 
III 615 704,110111-25. Objeto Sio,enra tIa .Abasieenncmmro de Acua errr 
Ama-as R,traru e ('or,r,uumudades 'l'radreiommars rmo rmmtirruci/ruo (le I'oço Jose 
de 610/ira 11)) Valor da Coureederrte OS ')5( 797,41. Valor da ('em-
mralranula RS (1,16), Credito Orçanreuluno Progranra tte 1',aha1110 

/ I2li/m(70560/101. I'omrte Reerirsos 1,1/))). III) 441042,741', 1"' 

2)1/ 7NIi5)l 1024, Vro1mmeia li) 12/2)1(7 um 21/101I '2(121/ Data de As-
smmmaii,ra. 29 12/2017 Srgoatarios RODRIGO SISEGIO DIAS. ç'l'F 
225 510 360-1/1 e ,OlJRILIiIOl1 liGtOtO Dli 6101/RÃ. CPF 
406 292 (34-72 I'm-es,so 2511t))))16 66312017-lIS 

074110.11111)01 ('O'SO ÍI74IO 74" ('6' 1212/2017 

Co,r, /imto 0" 05520/92013 ('ormcedeirte F,i,,t1ai5o Nacuriral ile Sol,-
dc. Unidade Gestora 25501)11. (ies)00 3)r2 II ('iri,i eoetrrc 011/11-
CII'IO Dli NOVA Ol_iNDA'PtO, CNIJ tIO 000 297)/O/tI-lIs, Obteuo 
Irriplamrtaç0o (le Mell/oons ltahoaeuoima,n Iran controle tia doença de 
clmagas no immtiuricipio de No, a Ol,mida - 191 O'alnr tia ('oimceile,mte 0$ 
SOl) (/00,011, O'alor da ('otoni/ranida 0$ )l.)Ot. ('retl,to Orçaurreuraoo 
Irrograirna de 1'nm)ra1tio 11,511200501001/1. (ei/te Eetirn0) 1'15/, 
CO 1411142. XII 74" 2/117\'li9OIS45. O'rg/rmeua 2" (22)1)7 a 
2l:0it1202(( Dat,/ de Arnunatura 29, 12711117 Srgaotar,os I(Oi)EIGI) 
SERGIO DIAS. ('li' 225  91/1 Mis-til e 010(30 01(7115.1,1 ((1742-OS. 
Cl')' 1),5529),(1-45 tir,icu_sso  291)01)(17)/7 I,2O ) 7RI 

Ex'rllO'l'o III) (.'0NO'Í'74Il) .5" 1\ 121912),C 

('Ommic'immO N" 057403/21)17 ('omreetteroe Fondaç/o 74ac,onral de 
de, Uruitla,le Gestnsa 2551//lI), GestO,, 30211 ('onruerrermte 011741-
('1 I'IO 1)11 'tI ,C O \'TIIJI'Il. ('XI'.) (9 011 4 7)(i0O/((1.71/, Ohtt'tr' (mmm. 

94 

Valor da Concedeoie 0$ 24') (101,00, Valor da ('otrapantida R$ 
.00)0). Credoo Orçan,entúoo I'rrara,na de  Tral,alho 

105122)/607X207)l)lt/, 1105V Recursos ((171, EI) 444042. NE N' 
207Nli00470I. V,oinc,a 30/12/2017 a 70/09/2020 Data de As-
sotra30/I 2/20 7 Sutoatartos RODRIGO SERGIO DIAS. CP)', 
225 511/360-01 e CAM1I.LE MACEDO PAIV, Dli \/ASCONCI1- 
LOS. CI'F 284 500 250-l6 Processo 25()tfl.1122.712/2(117-39. 

ENTI)A'I'fl 1)0 CONVÇ.NIO 'C CO' 0476/01/17 

Coo, cimo 0" 81,3720/2017 Concedenie l'uodaçdo Nacional de Sat',-
de. Unidade Geoora 25 51/0/). GeaDa 36211. ('o'eoene MUNI-
(iI'IO 1)11 1 RI1'UlA/PA. CNI'J 05 193 127/111)111-)ll Oblelo AQUI-
S)ÇÀO 1)12 liQUIl'AMliNTOS PARA INCRIiMEN1D DA CAPA. 
CIDADE DE TRA'rAMENTo E VAZÃO OO,SISTEMA DE  AI1AS-
TI/CIMIiNTO DE ACUA PARA O MIJNICIPIO DEIRITUIA I'A 
Valor da Concedeste 05 101)180)0/). \'alor da Comrapanida R$ 

Cr1/d,to Orçao,e,oano )irrairia  de Trabalho 
1051220007X207)10/l, Fonte Recursos 1)151, EI) 444042. NO 74' 
21117N11804356. Viu/me ia 29112/2017 a 78/09/707)) Data de A)-
s,natera: 38/12)2017 Signatúrtos RODRIGO SERGIO DIAS. CPF 
225 510 360-SI e CARMELINA DE NAZARFi MONTEIRO DA 
COSTA. CPI' 904474072-97 Processo 251)111.022 714/2017-28 

EXTRATO DO CONVíNIO ,7C CV 04841201", 

Cone/o/o N' 86331190017 Concedeste: Fondmç5o Nacional de Saú-
de. Unidade Gestora: 2550011. Gesl0o 30211, Coorenente. MUNI-
CIPIO 1)9 TERRA AL1A/PA. CNItJ  34.023.5I9/050I-47. Obieto' 
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA INCRIiMENTO' DA 
CAPACIDADE Dli TRATAMI2NTO E VAZAI) DO SISTEMA DE 
AI1ASTECIMIiNTO Dli ÁGUA PARA O MUNICIPIO Dli TERRA 
ALi/O I'A hidor da Co,rcedente R$ 100 otfl),))l), Valor da Co,orts-
partida 0$ lI/OItO)), Co/dito Orçantentúnio: Prugranra de Trabalho 
1051220607X20700(). Fonte Recursos 0151. ED 444042. NO N' 
21117N110//4372. O'ittii,rera 29/12/2017 a 29/08/2020. Data de As-
1/nutrira 3()/12/21117, Signat.inios RODRIGO SERGIO DIAS. CPF 
225 510,360-11) e GILVANDRO ALVES CORDOVIL DO NASCI-
MENTO. CPF 220903932-49, Processo: 25100.022.722/2)117-74. 

EXTRATO DO C0NVr8l0 74' CV 64861201? 

Cone/uro N' 003319121117 Coocedcrs,c: Fondaç5o Nacional de Saú-
de. Unidade Gestora, 2550)))). Ges10o 30211 Convenente. MUNI-
CIPIO DE CURUCA/I'A. CNPJ 05 til 939/0001-37 Objeto Aqui-
siç8o de eqeipalrtentos pata tncrcorentarrr a ca,sirc,dade de tmtan,e,00 
)sanca/ncslo Msrco urbano) e a ra040 do orrroicipio de Conicír/PA 
Valor da Coneedente: R$ 430 0)11)1111. Vidor da Contrapartida RO 
11.1111, Crddito Orçanrerrttirio Prograirra tle Traha)lro 
Ia5)22llhn7X2o7/0/Il. Fonte Recursos 0151. EI) 444042. NIi N 
2017NE004305. Vtg/rrcta 29/12/21117 a 25151/2(12)1 Data de As-
sinal/ira 311/12/2)117 Sigoatúrios RODRIGO SERGIO DIAS. CPF, 
225 51)1,368-lIl e JEFI'ERSON FIiRREIRA DE-  MIRANDA. CI'F: 
617679722-5 ,̂. Processo 25100,022.724/201 7.63 

EXTRATO DO CONV(2'6IO 74' CV 0493/11/1i 

Coo, /rrto N" 063263/2017. Concedeste Fundnç0o Nacional de Saú-
de. Unidade Gestora 255)118/, Gestjo 36211 Cots,encrrte MUNI-
CIPIO DE SAN1/\ LUZIA DO PARA/IA. CNPJ (3 087040/000l-
02. Obieto AQUISIÇÃO DE EQUIPAMIiNTOS PARA AMI'I.IA-
ÇÃO 00 SISTIiMA DE 'I'RATAMIiNi'O 00 sANI/AMEN'ro BÁ-
SICO NO MIINICIPIO DE SANTA LUZIA DO I'ARÁ OSlor da 
Coircedeote ES 43/) (0111.0/). Valor da Contra1ran,da ES 5101)1,8)1. 
Credoo Orçaotentúrio t'ro,traora de i'rabalho l()5122(l007X207ltI(/I. 
Fome Recorsns 11191. EI) 444042, NE 74' 20I7NE0)I.1394. \'ig/ircta 
2)/12/21)17 a 29/09/202/1 Data de Asstnatora 3)012/2(117. Signa-
Drros: RODRIGO SERGIO DIAS. CPF: 225 510300-111 e IiDNO 
ALVIiS DA SIL\'A. CI'F 616.301 442-IS. Processo 
2911/1/022 731/2017-65 

EX'I'R,Vl'Cl 110 I'ON\'i:NII) 741:6 6455/2017 

Con,'uiuio N' 063279:2017 Coocedente )'utsdaçdo Nacional de Saú-
de. Unidade Gestora 25506). Gest5o 36211. Co,reer,ente: MUNI-
CIPIO DE FARO/PA. CNPJ lIS. I70272/I1001-t)0. Oblcto AQUISI-
ÇÃO Dli I3OMI1AS PARA AMI'LIAÇÃO DO IS'I'IiblA Dli 
A(IASTIiCIMONTO DE ACUA NO hIUNICIPIO 1)0 FARO/PA 
Valor da Concedente R$ 2511.0/tll.ot). Valor da Co,rtraparrtda. OS 
01(00.11)). Co/dito OrçeonentSso. Programa de Trabalho 
lOS 12211007X287/I8S, Fonte Recursos 11)51. 111) 4441142. Nli N' 
2)tliNliolt-1390. Vig/mrcra 29/12/2)) 17 a 29/09/211211 Data de As-
stomutn 30112/2017. Sipuatúrios' RODRIGO SERGIO DIAS, CPF: 
225,51)) 360-)(l e JARDIANE VIANA l'INTO. CPF 077 509.312-07. 
Processo 251(111.1122733/21(17-54 

EXTRATO DO CON\LNlI) 74")". (502/2017 

Cnns'drrio N' 0633)1/21117 Coneerknte. Ft,odaç5o Nacional ilc Sai,-
tle. Unidade Gestora 2550)1/1. GesDo 30211, Co,,'ei,-,,te MUNI-
CIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA/PA. CNPJ 
05.070404/0001-75. Oblelo AOUISIÇAO DE liQUII'AMliNi'OS 
PARA AMI'LIAÇAO 1/O SIS'I'EMA 1)11 AI3AS1'ECIMliNi'O DE 
ACUA NO MUNICIPIO DE CONCI1IÇAO DO ARAGIJAIA/I'A. 
O'alor da Corrcederoe ES 1611100)11/1. O'alor da Coittmpartitla. ES 
1 0//ll,l)t), Co/dito Orçarrte,rt,iso: I'rOgrnora de 'l'rablho, 
IIl5l22/1607742(7)/00. Fonte Recursos 11151. EI) 444042, NO 0" 
20/7N11004370. Vte/mrc,a 29/12/2017 a 29/00/2020 Data de As-
sttt0t,ra 311/12/2017 Srgnatúr,os RODRIGO SERGIO DIAS. CPF. 
225 51/1360411 e IAtE l,Ol'liS MAlO'lNS. CI'F. 316 553 182-53 
Processo 25100012 74)1/21/1 7-56. 

EXTRATO 1)1) C(l"rVÊYIO 74" CV 600612017 

Cone/iria N' 8632000017 Coocedeurte Putrtlação Nacional de Sai,-
dc. Unidade Gestora: 25501111, GesiSo 3(,211 Conccoeote MUNI-
CIPIO DE GOIANIiSIA DO PARA/PÁ. CNPJ M3, 211 43381001-13. 
Objeto: AquisiçSo de Equipamentos para Atrtplraç0a do Sistema de 
Abaniccinrcnto de Agua no Monicipro de Gioancsra do Parti Valor da 
Concedeste, R$ 361110110/01, Valor da Corurropanida ES 3903.50. 
Co/dito Orça,,ret,túdo: Programa de Trabalho, IIl5122(1607X2071011), 
'0,/te Recursos 5151, IiI) 444042, 7411 N' 2Ill7Nli00439I, ViS/neta: 

29/12/21)17 a 29019/211211. Data de Assina,rrra: 3(012/2)117, Sietta-
51/os RODRIGO SERGIO DIAS. CPF. 225,5 1)1.360-111 e JOSE 
RIBAMAR FEROlilRA LIMA. CPF, 1111 175,713-34, Processo 
25 10/1 022, 74 4/2 017-34 

EX1'RATI') DO CN)7,Vi741() 76" CO' 05511/2017 

Co,rt ,iuio N' 00590/21117 Corrceden,e: I'rr0d3ç00 Nacional tle Saú-
de, Unidade Gesmora' 25511110, Gcstoo 36211 Con,'encnic PUNI),'.-
CAO DE APOIO A I'IiSQIJlSA, EX1'ENSAO E ENSINO EM 
CIEN/ItA. CNPJ 01 (21,471/11/101.23. Obieto. Desctms'olter tresqusei 
dcrgm,óstrco para a i51p1an1aç50. o mmmormitoran,ento e au a1iaç50 t o0ada 
a iimslalaç.in de sistemas altcnrat,,'os de tmtanrento de agira Ira Re0t5o 
Norte do llritsil Valor da Concedeste. R$ 12.0110 0161.1111, Valor da 
Conlrapanida' ES 11.11/1. Co/ditu Orçanrent5rio. Progranra de Tralrallro 
1030520I52llT6000I, Forrlc Recursos: 6)00, EI) 3351141, NIl 74' 
21117N00113047. Vigõncio 2902/21117 a 29/119/21121), Data tle Au-
stoatura. 29/12/21117, 5ignamltrios RODRIGO SERGIO DIAS. ('I'I': 
225 510300-01 e CARLOS ALIIINO FIGUEIREDO DE MAGA-
LHAES. CPF: 145,415,132-34, Processo 2511111022 795/2017-00 

EX1'RATI) DO (NI74'.'NlO 72" CV 6070/2013 

Cone/trio 0" 061057/2017. Cnnccdeotc: Frrrrdação Nacional de Sau-
de, Unidade Gestora' 255000. Ges10o 30211, Corrs-cseste' MUNI-
CIPIO DO SAN1'A LUZIA DO PARA/I'A. CNPJ 63,087,040011101-
112. Objeto: IMPI,AN1'AÇAO Dli SISTEMA DO ÃISAS'I'IiCIMIiN-
TO Dli ACUA EM AREAS RURAIS DO MIJNICIPIO DE SANTA 
LUZIA DO PARA. Valor da Concedeste: ES 1 lllltl.000.0Il. \'alor da 
Contrapartida: R$ 10,10111,05, Cr1/ditu Orçanrentúrio I'rogranma de 
Trabaflmo 105112060765601101, Fonte Recursos 0111/1, EI) 44/0142, 
NO 0" 20I7NIi003997. V,g/m,cia 311/12/21117 a 29/09/2020. Data de 
Asn,,,atura: 311/12/21)17. Signat5rros RODRIGO SERGIO DIAS. 
CPF 225.515300-01 e liDNO ALVOS DA SILVA. CI'F 
610.3111442-15 Processo. 25 llIll.)122.523/2111 7-45, 

EXTRATO 1)0 C0NVNl0 74" CO' 0103/2013 

Co,rt'cirrto N 047977/21117 Cnncedente: Ptrrrdnçdo Nac,nnal de Sau-
de. Unidade Gestora: 25511101. Gcst0n 36211 Corrr'enente 6113741-
CIPIO DE SÃO JOSE DO I1ONFIM/PII. CNPJ Il0002,062/0llIll-OS, 
Objcro. Mclhoriíts ))abitacioiiais para Controle da Doença de Clragas 
iran IoeaIitL deu Sitio Pé de Serra e Corrr/rrmidade Canra,iba dos Pires 
no nmtmic/p,o de SOu José do floufinm-Pb Valor da Coircedeote lIS 
300.050.0II. Valor da Contrapartida: ES 3511.011. Co/dito Orçanrerr-
51/o. Prograirra de i'robalho: 105112111939210525. Fonte Recursos 
6100, OD 444042. NO 0" 2017NE000330. Vigúncia 30/12/2017 O 
3009/20211, Data de Assistorti. 311/12/21112 Sigrrat5rtns. RODRIGO 
SERGIO DIAS. CPF: 225.5111.300-tII e ROSALIIA GOhIliS DA 
NOIIREGA. CPF. 225.439.104-60. Processo 25111/bot(0 3011(21117- 
17 

EXTRATO DO (74)74%'ÇNl() 74" CO" 011312017 

Cor,rtinio 74' 040277/2017. Coiicedestc, Ftrndoç0o Nacional de Saú-
de. Unidade Gestora 2550011, Gcsm0n 70211. Coos'emmerrle MUNI-
CIPIO DO REhIIGIO/PB. CNPJ 09.040 976/llotll-119. Objeto Me-
limosas I'labitacionais para Controle da Doerç7 de Ciragas nos litros 
Coelho e Macaqoinhos rio nrttnicipio de Renrigiu Valor da Coti-
cederrmc' ES 250000.00. Valor da Corrtrapaorda' OS 5)11)1/11. C1/dmio 
Orçanierttúriu Prograirra de 1'rahalimo 1051121115392110)25. Fonte 
Recursos 6100. EI) 444042, NE 74' 2017N00011424. Vig/rmcia 
3)1/12/21)17 a 30/1/9/2112)) Data de Assimmalora' 311/12/2017 Sipua' 
lOnas RODRIGO SERGIO DIAS. CPF 225,SI0,300-lll e MEl.-
CHIOR NAOLSON BAI1STA DA SILO'A. CPF. 1127 705 944-29 
Processo, 251011,IltI0 ,717/21117-59. 

EXTRATO,  00 ç:0NVNIll 76' CO' 0187/2017 

Corrr'/mriO 74' 055701/2017 Cuirccdente l'tordaçSu Nacional de Sair-
de. Unidade Gestora: 25511011, Gest0o 76211 Cons-eneirte, MUNI-
CIPIO DO SF_RRARIA/PIJ. CNPJ 00,7911.172/00I01-10, Objeto: Ela-
bortiçJo de Plarro Muriei)ral de Samreanresto 11/nico (PMSIS) O'dom da 
Coirced-mrte' 105 1110 0011.00. Valor da Coittmpanida. 0$ 1.1/0)1.1)11. 
Co/dito Orçanrenlddo: l'rogranra de 1'mmbalho 10512206070AG11/129. 
Fumrro Recursos: 0100. 00 3341141, NO 74' 2017NE004127. Vig/mrcia. 
30/12/2017 a 311/1(9/2)120. Data de Assinatura: 311/1212017 Sugira-
51/os: RODRIGO SERGIO DIAS. ('P1': 225 5111 300-1(1 e I'Iii'EO-
NIO Dli FREITAS SII.\rA.  CPI" 1)1)0 700 164-00 Processo 
25 I(lI).015,)99/2)) 17-02. 

E.\'TIlATO DO CONVÍ:NIO 20" CO' 0262/2017 

Cun,'/irio N' 055016/2017, Conceileote: Ftr/rdaç00 Nacional ile Stm,r-
dc, Unidade Gestora, 2551100, Gcs,ou 36211, Coneemrenle MUNI-
CIPIO DE MA11NI'IAS/118. CNPJ III .012.64 1//lIOlI -0)1. Obreto: OIi-
bortrç0o de Irlans  hitirmicipal de Sammcarrrermtu Do/iço )PMSIl), O'alur do 
Coscedcuie ES 10II,11011,00. Valor da Cormtro1ranida ES 1  000.00. 
Crddito Orçanrcmrt5rio' Progranma de Trabalho: I051220602//A001125. 
Imorr te  Recontos 0(00,003341(41,74074' 20l7NIi8ll4125, Vitt/rrcma,  

29/12.2017 a 20092020 I)a)n d' A5si,m,r1u7r 2'),) 
Soros (ODEIO)) SliR(ilO DIAS. ('l'F 229 51036 
Dli I'ATI/IA SILO/O. CPl' 215 71.5 724-1 

pltoma000 de lclelh/rrias Sarno/rias Donmuerlian_'s uma irriiirci/risr de AI-
camrtillFl3 Valor da Crmncc-deroa lOS 740) 011/001'. OS/um tIo ('tmotma- 
pano/a ES 11.00. Co/tin u no lrr,,grnrr  o Orça,emmta ro tle i'ralral/mo 
1115 1221/60705219111(, l'o,rre Recursos. 6/ 5 I, 1/1) .1441/-12, 74)" '4" 
20I7N17 6//2 121. V,g/tmcia 2/112!2)II 7 a 29/01r121121) Data d, As-
sumaltira 29/1201)17 Sit,oat0rrns 1000(0160 SliRGlO DIAS. CPF 
225 51/) 305-01 e JOSII M111'ON 000016(305. ('l'l' 1727)13 1,0.1-
0II. I'roceuso 2511/11)117 )t741201 7-5-1 

EX 111-VI 0)110 ('0i \',\ III 74' ('O i 4tH/:Jttl 7 

Cora/miro N' 054522.'21) li ('orrcedermte l',timdaçãe Naeiomiurl de Soe-
de. Unidade Gestora 255)1/lI), Gene/o 50211 ('onr crente /1(3741-
CII'tO 1)0 CONOli, III.  ('XIS 1)0 010 015')IllttI-O/i. Ohet,r iimmt'Iarr-
au/o ile 3e1e16orran Sa,mititmian Donueil,arc's no O'Iimuuerpto de 1 cii' 
deilrll 0'alau da ('o,icedertte ES 100 0/0D0. O'alr,r da (',,,mtr'_ipailrda 
10$ III l(l)/l,//ll, i'mu'd,ttm Orç'ai,ieot:rr,im l'rtupra,rro ria 1 ralm:,Ilmu 
I0S1220(m07(,52000 1. IMole Rei.',,r,'os Ir 191, 1:1) 1111/12, 741' '4"  
21(17741101) ''35, O'i0Immm,ia 2'' '12 lim ii a 75,it't7//20  Diria de /05-
sumaltira 29 1212017 Snutr,aiari,rs RODRIGO SIiEG/1) DIAS. ('P1' 
225 5111 300-1/1 e NIr'.6(,'IA Dc OGUIIIOIIDO LL'CIIN/0 1.10,'.. 
('I'F 11/03')7 771.1') Irmcesso 2511/5 til? 25(20)  

F,X'ti),S'l'O 0(1 ('O',Vi:is 101 7'" ('9' 34t'1111)I 7 

Cair/rio 5" 550247 2017 Co,,eetleroe Fmnitdaç5ur N,ertmrmai de 
tie. U,midnde Gestora 25911/0, (iest5m 50211 ('orrienreunte 01174/-
Cl PIO Dli SOSSEGO 'II. ('Nl'J III (ml 3 663 /0101.11. Ob,eto lii-
narrou/o ule Sinterrms Surrçrlmflca,tir tie abas)ecuimmeimlo ei,, Arcas IIuru,u 

e Cor,itunmdat(cs Trtri(reiommais, umas Asserntu,rmmernton de Zumrmhn tlirn Pai-
miares no rrm,,rm,eipmo de Snsscgo_IrI( O'olordoCcmriuedenrle OS 
25)) (IltILOlt, Oralor  da Cormiurpanida ES 11,110. ('na-doo 0rçarmmer,taoo 
I'rogrurnrra de 'I'rahatho 11)11 I20057/n500/o01. l'trmmre llu'c,,murra. 
lil) 1441142. Nti 74" 2017\EO/13072. V,tt/,iei',i li 12,2/117 a
29n/itrlltlO Data de Assim,aa,ra lit 12 '2/) li S,orna/aues 0,20)1(60 
500610 01,05. CII' 215 510 365-0I e UISIIXI:lol, OI,IVI' 60 
LI/lo'. A 1_MIS) DA. 051) 552 014 -09 I'roet's,o 
29 O II) 010 54 7, 2017-58 

tl\1'tlA'Fl) 0(I ('O/O '1/tOm 74' ('V 9/77-21(17 

Coou/oro '2' 051)2O( 21(17 ('urimcetiei,te l'romdaçi/im Nurci,m,,unl tI, SaCu-
da. l/mmrdade Gesiorn 2991)0/), Gest0o 36211 ('i,nr,emme,rle /11 Xl-
COlO Dli SI/ORO GRANDEuI'I). ('Xli 1)0011 03036/01.05. Oh-
lelo l,rrplammtaçiri de Meflisr/os Sa,muiãrras Doi,,,ediares o 
de Serra Gmnm,m,(e-I'h O'a/or tli, Co, ice ti cure OS 5)/O l)))ILttO. Vide, da 

/SSN /677-7069 Diário Oficial da União - SOÇSO 3 3. quinia-íra. IS de 

0 c:- 

OOe dncu,r,tnrto miL ser i'eriEcado no emudett-ço eletrônico littp.//rvwrr ti, ças,hr*noaoi-d.-Jmarrl. Docu,miemrlo ansttrado dtgttalrmmenic eo,/fortm,e XI )r ,(! 22011-2 de 241/(0r2)O0 1. lote tirso/til O 

pelo co/ligo (0103211101)II00(0161 Itifraesiuitura de CIma, es l'i,lrticas 13ra5i1e1ma.IC)'-10rns,l 


