
Contrato de Financiamento — Programa PrO-Transporte -

OperaçOes corn Estados, MunicIpios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0400.941-41114

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE,
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONOMICA
FEDERAL E 0 MUNICIPIO DO RECIFE,
DESTINADO A ExEcucAo DE
OBRASISERVIOS NO MUNIC1PIO DE
RECIFE, NO AMBITO DO PRO
TRANSPORTE.

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao
final indicado, tern justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a
seguir ajustada:

I - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, instituiçao financeira sob a
forma de empresa publica, dotada de personalidade jurIdica de direito privado, criada pelo
Decreto-Lei no. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei n°. 1.259, de 19
de fevereiro de 1973, e constitulda pelo Decreto n°. 66.303, de 06 de marco de 1970,
regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contrataçao, corn sede no Setor
Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, ern Brasilia-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste
ato representada pelo(a) Superintendente Regional de Recife, Sr.(a) Paulo Corrêa Nery
da Fonseca, Portador da Carteira de Identidade n°. 2.594.194w expedida em 29/06/2004
pelo Orgao Emissor SDS/PE e CPF no. 625.315.814-72, doravante designada
simplesmente CAIXA.

II — TOMADOR - MUNICIPIO DO RECIFE, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
10.565.000/0001-92 representado pelo seu Prefeito, Geraldo Julio de Mello Filho,
Portador da Carteira de Identidade n°. 3.339.887 expedida em 17/04/2006 pelo Orgão
Emissor SDS/PE e CPF n° 756.252.294-49, brasileiro, casado, administrador, doravante
designado TOMADOR.

Ill - INTERVENIENTE ANUENTE - AGENTE PROMOTOR — EMPRESA DE
URBANIZAcAO DO RECIFE, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 09.945.742/0001-64, corn
circunscriçao no municIpio do Recife, representado pelo seu Diretor Presidente, Victor
Alexander Almeida Vieira, Portador da Carteira de Identidade n°. 3.936.119 expedida pelo
Orgao Emissor SSP/PE e CPF n° 822.195.834-49, brasileiro, casado, engenheiro, corn
sede em Recife, Estado de Pernambuco, doravante designado AGENTE PROMOTOR.

IV- DEFINIcOES

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contrataçao do financiamento
autorizado pelo AGENTE OPERADOR;

AGENTE OPERADOR - agente responsável pelo controle e acompanhamento
execucao orçamentaria dos programas de aplicaçao dos recursos do FGTS e aquele
contrata as operaçOes de financiamento corn o AGENTE FINANCEIRO
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AGENTE PROMOTOR - agente responsável pela execucao, acornpanhamento e
fiscalizaçao das acOes propostas no financiarnento;

BACEN — Banco Central do Brash;

BANCO DO BRASIL SIA - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária
das cotas do Fundo de Participacao do Estado - FPE e do Fundo de Participaçao do
MunicIpio - FPM;

CADIP — Cadastro da DIvida Püblica;

CONTA VINCULADA - conta bancaria individualizada, aberta em nome do TOMADOR,
ern agencia da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, corn a finalidade especIfica de registrar
os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da
contrapartida financeira do TOMADOR;

DIA ELEITO — e aquele definido entre o 10 e o 200 dia do rnês para que o TOMADOR
efetue o pagamento de suas prestaçoes;

FIEL DEPOSITARIO — Pessoa JurIdica que assume o encargo pela boa guarda,
conservaçao e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas,
duplicatas ou outros documentos que Ihe pertencem, além de materhais e equipamentos
decorrentes das operacOes de compra, referentes a aplicaçao dos recursos objeto deste
contrato , dos docurnentos fiscais referentes a prestacao de serviços realizados de
acordo corn os EMPREENDIMENTOS.

GESTOR DA APLIcAcA0 - Ministério das Cidades;

INTERVENIENTE ANUENTE - agente que participa do contrato de financiamento,
concorda corn os seus terrnos e obriga-se a acatar todas as instrucOes do rnecanismo de
garantia, respondendo civil e penalmente pelo descumprimento de suas obrigacoes;

MANUAL DE FOMENTO — manual divulgado pelo AGENTE OPERADOR, que contérn as
normas, as especificacoes e a forma de operacionalizacao das modalidades operacionais
vinculadas ao Programa Pro-Transporte;

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

I - Empréstimo no valor de R$ 3.364.421,87 (trés rnilhöes trezentos e sessenta e quatro
mu quatrocentos e vinte e urn reais e oitenta e sete centavos), sob a forma de
financiamento concedido pela CAIXA, lastreado em recursos do FGTS, repassados pelo
AGENTE OPERADOR a CAIXA, nas condicoes estabelecidas no Programa P
Transporte, observadas as cond icOes estabelecidas neste contrato.
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excepcionalizada no âmbito do Artigo
alteracOes posteriores, do Conseiho

encontra-se devidamente autorizado,
conforme OfIcio STN N° 2506, de

CLAUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO

2 - 0 contrato de financiamento, previsto na
firmado:

2.1 - Investimento: no valor de R$ 3.541.496,71 (trés milhöes quinhentos e quarenta e
urn mu quatrocentos e noventa e seis reais e setenta e urn centavos);

2.2 - Financiamento no montante de R$ 3.364.421,87 (trés milhOes trezentos e sessenta
e quatro mu quatrocentos e vinte e urn reais e oitenta e sete centavos), destinado a
Requalificaçao de 16 ruas no Centro do Recife — “Carninhos do Recife” para atender a
populacao estimada em 500.000, e equivalente a 95% do valor do investirnento;

2.3 - Contrapartida: no valor de R$ 177.074,84 (cento e setenta e sete mu setenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), equivalente a 5% do valor do investimento;

2.4 - Carência: o prazo é de 31 (trinta e urn) meses;

2.4.1 - 0 término da carência é 05/01/2017.

2.5 - Desembolso: o prazo e de 30 (trinta) meses;

2.6 - Amortizacão: o prazo e de 240 (duzentos e quarenta) meses, contado a partir do
término do periodo de carência.

2.7 - Juros: 6% a.a (seis por cento ao ano).

2.8 - Remuneração CAIXA:

Taxa de Administracao: 2% a.a (dois por cento ao ano).

Taxa de Risco de Crédito: 0,7% a.a (sete décimos por cento ao ano).

2.9 — Conta vinculada: 0050.006.138-6, aberta na Agencia Cais do Apolo/PE, em
do TOMADOR.

Contrato de Financiamento — Programa Pro-Transporte -

OperacOes corn Estados, MunicIpios e Distrito Federal

1.1 - A presente operacao de crédito encontra-se
9°W da Resolucao N°. 2.827, de 30/03/2001 e
Monetário Nacional.

1.2 - 0 TOMADOR do presente financiarnento
quanto a sua capacidade de endividarnento,
21/05/2014.

CLAUSULA PRIMEIRA, está assim
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CLAUSULA TERCEIRA - OBJETIVO

3 - 0 Contrato tern por objetivo atender a populacao estimada conforme CLAUSULA
SEGUNDA — DO FINANCIAFI1ENTO, no âmbito do Programa Pró-Transporte.

3.1 - Os elementos técnicos, econOmico-financeiros, jurIdicos e operaclonais entregues
pelo TOMADOR a CAIXA e utilizados para aprovaçao do financiamento objeto deste
contrato integram este instrumento, nao podendo, em hipotese alguma, serem alterados
sern a previa e expressa autorizaçao da CAIXA, o que se aplica, também, ao Cronograma
de Desembolso constante do Anexo I, parte integrante deste contrato.

CLAUSULA QUARTA - CONTRAPARTIDA

4 - Obriga-se o TOMADOR a participar do investimento mencionado na CLAUSULA
SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO, a tItulo de contrapartida, mediante depósito
antecipado a cada desembolso, em CONTA VINCULADA ao presente contrato , aberta
em agencia bancária da CAIXA.

4.1 - No caso de contrapartida nao financeira, excetuando-se o caso de terreno, o
TOMADOR obriga-se a executar, sob suas expensas, as obras/servicos/estudos e
projetos previstos como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir
integral e fielmente os cronogramas de execucao das obras/servicos/estudos e projetos
na forma proposta, e a sua não observância reserva a CAIXA o direito de adotar as
medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento.

CLAUSULA QUINTA - DESEMBOLSO

5 — 0 prazo para realizacao do primeiro desembolso de recursos do financiamento é de
12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, admitida
prorrogaçao por, no máximo, igual periodo, mediante solicitaçao formal do TOMADOR,
desde que previamente acatada e autorizada pelo AGENTE OPERADOR e por
deliberacao da CAIXA.

5.1 — 0 desembolso do financjamento e efetuado periodicamente pela CAIXA, respeitada
a programaçao financeira do FGTS e o Cronograma Fisico e Financeiro, e sua liberacao
fica condicionada a efetiva execucao das respectivas etapas das obras/serviços/estudos e
projetos, atestada pela CAIXA, observado o disposto nos subitens desta Cláusula.

5.1.1 — 0 TOMADOR pode solicitar a realizaçao de desembolso corn antecipacao de
parcela prevista no Cronograma de Desembolso, para o perIodo seguinte ao da
solicitacao, exceto a Ultima, podendo a parcela ter periodicidade mensal, bimestral o
trimestral.
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5.1.2 - A execucao da etapa fIsica da obra e servicos é comprovada pela CAIXA ate o
valor correspondente ao adiantamento, ate a data prevista para a prOxima solicitacao,
conforme Cronograma FIsico Financeiro.

5.1.3 — Quando ocorrer o adiantamento a que alude o item 5.1.1 e o TOMADOR não
comprovar a execuçao fIsica e/ou a aquisicao correspondente ao valor do adiantamento
ate a data prevista para a prôxirna solicitaçao, a CAIXA realiza a glosa do valor
equivalente a diferenca entre o valor do adiantamento e o valor não comprovado.

5.1.4 - Caso o TOMADOR nao comprove a realizacao da etapa fIsica da
obra/serviços/estudos e projetos ou permaneca na falta de comprovacao das parcelas
adiantadas pelo segundo pedido de adiantamento consecutivo, conforme Cronograrna
Fisico Financeiro em vigor, fica suspenso o desembolso por adiantamento.

5.1.5 - A suspensao a que se refere o item 5.1.4 permanece ate que o TOMADOR realize
a comprovaçao para a CAIXA, de que realizou toda a execucao fIsica e/ou a aquisiçao
correspondente a despesa total correspondente aos recursos efetivamente
desembolsados em forma de adiantamento.

5.1.6 -0 adiantamento de parcela somente ocorre quando o TOMADOR comprovar que o
aporte da contrapartida correspondente, observado o percentual de participaçao, ocorreu
em data anterior a solicitaçao de desembolso antecipado.

5.2 — Os recursos de que trata o item 5.1 são creditados em dois dias üteis apOs 0
recebimento dos recursos pela CAIXA - AGENTE FINANCEIRO, na conta bancária
individualizada do TOMADOR, vinculada a este contrato, corn previo depósito dos
recursos oriundos da contrapartida, aberta na agencia da Caixa Econômica Federal e
destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pela CAIXA,
constante no documento de solicitacao de desembolso.

5.3 — As parcelas do financiamento a serem desembolsadas nao fazem jus a atualizacao
monetária, independentemente do prazo previsto para a execucao da obra e servicos.

5.3.1 — 0 TOMADOR/AGENTE PROMOTOR concordam corn o disposto no subitem
anterior, e assumem, perante a CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferencas
de atualizacao que porventura recaiam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas
por terceiros.

5.4 - A liberacao das parcelas do financiamento condiciona-se a apresentacao, pelo
TOMADORIAGENTE PROMOTOR, e a análise e aceitaçao pela CAIXA, da
documentacao técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurIdica, além do
cumprimento das demais exigências expressas detaihadas e aprazadas no MANUAL DE
FOMENTO — Pró-Transporte, divulgado pelo Agente Operador do FGTS, aplicáveis a
presente modalidade de operacao, ao qual o TOMADOR declara conhecer e acatar e
todos os seus termos.

I.’

/7 / . 11j:
5

27.844vOl5micro



CAl ;: Contrato de Financiamento — Programa Pró-Transporte -

OperacOes corn Estados, Municipios e Distrito Federal

CONTRATO N° 0400.941 -41114

5.4.1 — 0 desembolso de recursos envolvendo area(s) de intervencao, cuja
documentacao de titularidade esteja(m) pendente(s), observa a apresentacao da
documentaçao citada na CLAUSULA DECIMA QUINTA — CONDICIONANTES
CONTRATUAIS, como condiçao para inIcio de desembolso, em relaçao a cada area
individualmente identificada, de modo a permitir a liberaçao dos recursos a medida da
regularizaçao da(s) pendência(s).

5.4.1.1 - Sern prejuIzo do atendimento das demais condiçOes estabelecidas neste
contrato, especialmente aquelas relacionadas na CLAUSULA DECIMA QUARTA -

0BRIGAc0ES, o TOMADOR, antes de expedir a autorizacao de inIcio das
obraslserviçoslestudos e projetos, em qualquer das areas afetas ao projeto de que trata a
CLAUSULA TERCEIRA - OBJETIVO, certifica-se que a area objeto da autorizaçao
atende as exigencias corn relacao a titularidade, para assegurar o desembolso de
recursos relacionados a area em questao.

5.4.1.2 - Assirn sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) a regularizaçao
da titularidade da(s) area(s) relacionada(s) na CLAUSULA DECIMA QUINTA -

CONDICIONANTES CONTRATUAIS permanece(m) em vigor, ate que seja(m)
regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente
de o TOMADOR ter autorizado o inicio das obras/serviços/estudos e projetos.

5.4.2 — 0 desembolso da ültima parcela constante do cronograma é de, no mInimo, 3% do
valor do financiamento e é creditada apos a efetiva conclusão do empreendimento, nos
termos das condicOes pactuadas.

CLAUSULA SEXTA - JUROS

6 - Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no perIodo de carência e ate o
vencimento da divida, são cobrados, mensalmente, no DIA ELEITO, juros a taxa anual
nominal conforme previsto na CLAUSULA SEGUNDA — DO FINANCIAMENTO.

CLAUSULA SETIMA - REMuNERAcA0 DO AGENTE FINANCEIRO

7 - E devida pelo TOMADOR a CAIXA a seguinte remuneracao:

7.1 - Taxa de Administracão

7.1.1 - Taxa de Adrninistracao correspondente a taxa nominal estabelecida na
CLAUSULA SEGUNDA — DO FINANCIAMENTO, incidente sobre o saldo devedor
atualizado, durante toda a vigencia deste contrato, cobrada junto corn os juros, na fase de
carência, e corn a prestaçao mensal, durante a fase de amortizaçao.

7.1.2 - 0 valor da remuneracao da CAIXA pode ser revisto a partir da apreciaçao, pelo
Conselho Curador resultante de auditoria, que contemple o resultado do Ievantamento
dos custos dos Agentes Financeir rela os as operacOes do FG
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7.2 - Taxa de Risco de Crédito

7.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente a taxa nominal estabelecida na
CLAUSULA SEGUNDA — DO FINANCIAMENTO incidente sobre o saldo devedor
atualizado.

7.2.2 - A CAIXA providencia, anualmente, avaliaçao econOmico-financeira do TOMADOR,
a firn de identificar o seu novo conceito de risco de crédito.

7.2.3 - 0 TOMADOR encaminha a CAIXA, ate 30 de abril de cada ano, a docurnentacao
necessária para realizacão da avaliaçao citada no item anterior, consistente na
documentaçao contábil dos quatro ültimos exercIcios financeiros, consolidando a
execucao orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário corn
suas respectivas adrninistracoes diretas, fundos, autarquias, fundacoes e empresas
estatais dependentes, observada a legitimidade da docurnentacao conforme Lei 4.320/64,
suas determinaçoes e seus anexos, sejarn elas estaduais ou municipais.

7.2.3.1 - 0 nao atendimento pelo TOMADOR do subitern anterior é causa de suspensao
do desembolso, e caso não seja medida suficiente, de vencimento antecipado da dIvida,
em qualquer tempo, a critério da CAIXA.

7.2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula e cobrada mensalmente, apos o primeiro
desembolso dos recursos, juntamente corn a parcela de juros na fase de carência, e corn
a prestacao mensal na fase de arnortizaçao.

7.2.5 - No eventual aumento do risco de crédito do TOMADOR, por ocasião da avaliacao
econOmico-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco
de Crédito ajustado nesta Cláusula pode ser alterado, nao podendo ultrapassar 1,00%.

CLAUSULA OITAVA - ATuALIzAcA0 MONETARIA

8 - A atualização monetária do presente contrato é realizada da seguinte forma:

8.1 - Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualizacao rnonetária proporcional ao
perlodo decorrido entre a data do desernbolso dos recursos e o dia primeiro do rnês
subsequente.

8.2 - 0 saldo devedor e a prestacao mensal no perIodo de amortizaçao são atualizados
no primeiro dia de cada més, mediante aplicacao de coeficiente de atualizacao monetária
idéntico ao utilizado para a remuneracao das contas vinculadas do Fundo de Garantia do
Tempo de Servico - FGTS.

8.3 - Na apuraçao do saldo devedor, para qualquer evento, e aplicado o Indice adotad
para o reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no perlodo compreendido entre o
ültimo reajuste do saldo devedor e a data do evento.
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8.4 - Na hipOtese de extincao do coeficiente de atualizaçao dos depOsitos das contas
vinculadas do FGTS, o saldo devedor, bern como as prestacoes deste contrato, para
todos os fins, passa a ser atualizado pelo indice que vier a ser determinado em Iegislaçao
especIfica do Conseiho Curador do FGTS.

CLAUSULA NONA - PRAZO DE CARENCIA

9 - 0 prazo de carência do contrato de financiamento, conforme CLAUSULA SEGUNDA
— DO FINANCIAMENTO, e contado a partir da data de assinatura do contrato e adotado o
dia eleito do TOMADOR, prorrogável, no rnáximo, por metade do prazo originalmente
contratado (respeitado o prazo rnáximo de 48 meses), mediante requerirnento expresso
do TOMADOR, e concordância, também de forma expressa, do AGENTE OPERADOR e
por deliberaçao da CAIXA.

9.1 — 0 término do prazo de carência está determinado na CLAUSULA SEGUNDA — DO
FINANCIAMENTO, de acordo corn o cronograma apresentado no Anexo I.

9.2 - A prorrogacao do prazo de carência implica a reducao do prazo de arnortizaçao
deste contrato no mesmo nümero de meses da prorrogaçao aprovada, ficando o
TOMADOR ciente e anuente da referida reducao.

CLAUSULA DECIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS

10 - As alteracoes contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo TOMADOR
ensejarn o pagamento tarifas operacionais a CAIXA, destinadas a fazer face as despesas
decorrentes da realizacao da atividade de análise técnica de engenharia e trabaiho
técnico socioambiental - reprogramacao contratual e da atividade de processamento da
respectiva reprogramaçao, conforme Tabela de Tarifas publicada pela CAIXA e afixada
em suas agencias, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo TOMADOR por
ocasião da solicitacao da alteracao contratual.

10.1 - Na mesma hipótese de solicitacao de alteraçao contratual, também são devidas
pelo TOMADOR, as multas do BACEN, decorrentes da modificacao das informacOes
registradas no Cadastro da DIvida PUblica - CADIP.

10.2 - As alteracoes contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, do Conseiho Curador
do FGTS, do GESTOR DA APLICAçAO, do AGENTE OPERADOR do FGTS ou por
normas de contingenciarnento de crédito do setor püblico, não são objeto de cobranca de
tarifas, taxas ou multas.

10.3 - 0 TOMADOR obriga-se a reembolsar, a CAIXA, todas as multas e penalidades
esta impostas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelo AGENTE OPERADOR, p
atrasos ou cancelamentos de desembolsos decorrentes de fatos imputáveis
exciusivamente ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade nas obras/serviços/
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estudos e projetos ou por estar o TOMADOR em situacao cadastral irregular que nao Ihe
permita receber recursos do FGTS.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - uTlLIzAcAo DE SALDO RESIDUAL

11 — E facultado ao TOMADOR utilizar o saldo residual, se houver, do valor do
empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da
conclusão e alcance integral do objetivo originalrnente contratado.

11.1 — Para tanto, o TOMADOR comunica oficialmente o seu interesse a CAIXA, em ate
60 dias após o ültimo desernbolso e em ate 120 dias apOs o término do prazo de caréncia
vige nte.

11.2 - Fica ciente o TOMADOR de que o nao curnprimento do prazo acirna estabelecido
implica na reversão dos valores as disponibilidades orcamentarias do FGTS.

11.3 — A reprogramaçao contratual para utilizaçao do saldo residual obedece as normas e
condicoes impostas pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA, e como tal está sujeita a
cobranca de tarifa(s) operacional (is).

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - AM0RTIzAcA0

12 - 0 financiamento concedido pela CAIXA ao TOMADOR e arnortizado de acordo corn
as seguintes condicoes básicas:

12.1 — 0 Prazo de amortizacao, conforme estabelecido na CLAUSULA SEGUNDA — DO
FINANCIAMENTO, e contado a partir do término do perIodo de carência.

12.2 - As prestaçOes são pagas mensalmente, no DIA ELEITO, vencendo-se aprimeira
no mês subsequente ao do término do perlodo de carência previsto na CLAUSULA
SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO, sendo calculadas de acordo corn o Sistema Frances
de Arnortizaçao - Tabela “Price”.

12.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto na CLAUSULA SEGUNDA —

DO FINANCIAMENTO o saldo devedor nao estiver totalmente liquidado, o saldo
rernanescente e exigivel e cobrado pela CAIXA juntamente corn a ültirna prestacão.

12.4 - 0 DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 05 de cada rnês.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - GARANTIAS

13 - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das dernais obrigacOes\
contraldas neste contrato, o TOMADOR oferece a CAIXA: \
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13.1 - Vinculacao de receita do estadolmunicIpio

13.1.1 - 0 TOMADOR outorga a CAIXA, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis
para, em caso de inadimplernento ou vencimento antecipado da divida, efetuar o bloqueio
e repasse dos recursos decorrentes da arrecadacao de receitas provenientes do FPM,
conforme estabelecido nos artigos 157 e 158 e nos incisos I e II do Artigo 159 da
Constituicao Federal de 1988, e pela Lei Municipal n° 17.872, de 27 de Maio de 2013,
publicada no Diário Oficial do Recife, em 28/05/2013, ate o limite do saldo devedor
atualizado.

13.1.2 - Em decorrência da vinculaçao da receita, ora constituIda, e para o efeito de
assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o TOMADOR, corno
forma e meio de efetivo pagamento integral da dIvida, cede e transfere a CAIXA, em
caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito,
mantida(s) no BANCO DO BRASIL SIA. A cessão ora estipulada se faz a tItulo ‘pro
solvendo” e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela CAIXA.

13.1.2.1 - Na ocorrência de inadimplernento por parte do TOMADOR, a CAIXA solicita ao
BANCO DO BRASIL S/A, a retencao dos recursos do FPM, destinando-os a quitaçao do
encargo, nos termos do Acordo Operacional firmado entre a CAIXA e o BANCO DO
BRASIL S/A, em 23/03/1 998, o qual regulamenta esse procedimento.

13.1.2.1.1 - Fica o TOMADOR ciente neste ato que, por forca do acordo operacional
supracitado, o BANCO DO BRASIL comprometeu-se a:

- não acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se tratar de
ordem judicial;
II - obedecer a ordem de priorizacao estabelecida para liquidação de dIvidas, qual seja
dIvidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao BANCO DO BRASIL e junto a CAIXA;
Ill - pagar a CAIXA, no prazo de ate 02 (dois) dias Uteis bancários a partir da efetiva
retencao de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes a quitacao das
obrigacOes vencidas, levando a débito daquela conta as valores correspondentes.

13.1.3 — Na hipotese de dirninuicao ou extincao das garantias pactuadas, o TOMADOR
outorga a CAIXA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e
suficiente a seguranca do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que
complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da CAIXA, ser declarado
o vencimento antecipado da dIvida e a exigibilidade irnediata do saldo devedor contratual
devidamente atualizado.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - OBRIGAcOEs DO TOMADOR E DO AGENTE
PROMOTOR \
14 - Constituem obrigacoes do TOMADOR e do AGENTE PROMOTOR,
independentemente de outras previstas neste contrato e nas normas do Conseiho
Curador do FGTS, do AGENTE OP ADO e da CAIXA:
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14.1 - Obrigacoes do TOMADORIAGENTE PROMOTOR:

a) manter-se em situacao regular perante o FGTS, a CAIXA, INSS e a Previdência Social
Prôpria;
b) acompanhar e fiscatizar a fiet aplicacao dos recursos para os fins previstos,
comunicando a CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a
identificar;
c) responsabilizar-se pelo retorno a CAIXA do financiamento nos prazos e condiçOes
estabelecidos no presente contrato;
d) comunicar a CAIXA qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as
garantias oferecidas;
e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em epoca prOpria, a
dotacao necessária ao pagamento do principal, atualizaçao rnonetária, juros e taxas
devidos;
f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e servicos objeto do financiamento;
g) pagar todas as importâncias devidas por forca deste contrato em Agencia da CAIXA,
em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, atrasos ou irregularidades
previstas neste contrato;
h) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência, em
conta adequada do passivo financeiro, corn sub-contas identificadoras;
i) arquivar em sua contabilidade analItica, todos os documentos comprobatórios das
despesas que permanecerao a disposicao da CAIXA pelo prazo de 05 anos apOs a
liquidacao da dIvida;
j) promover a contratacao de terceiros, na forma da legislacao em vigor, observadas as
especificidades do empreendimento;
k) fazer constar em editais de licitacao que porventura divulgar para contratacao de
serviços ou matérias-primas destinadas a execucao do empreendimento, a condicao de
que as empresas licitantes não podem ter restricoes perante o FGTS;
I) apresentar a CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatôrios, dados,
informacoes, balancetes financeiros e/ou prestacoes de conta, instruidos corn a
documentacao comprobatória;
m)utilizar os bens e servicos adquiridos corn os recursos do financiamento,
exclusivamente para os fins estipulados neste contrato;
n) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informaçoes sobre a execucao e
desenvolvimento das etapas de obras/serviços;
o) manter vigentes as licenças, durante todo o prazo do financiamento, principalmente
ambientais, autorizacoes e demais exigencias dos Orgaos governamentais;
p) permitir aos representantes da CAIXA Iivre acesso, em horário comercial, as
instalaçOes do projeto e obras, bern como a todos os documentos, informacoes e registros
contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao TOMADOR, corn pelo menos vinte e
quatro horas de antecedencia;
q) arcar corn recursos prOprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo
quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execucao do projeto;
r) afixar, em local visIvel ao püblico, placa de identificacao do empreendirnento, conform
modelo definido pela CAIXA, mantida durante toda a execucao do empreendimento;
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s) divulgar, em qualquer acao prornocional relacionada corn o objeto/objetivo do contrato
o norne do prograrna, a origem do recurso, o valor do financiarnento, o norne da CAIXA,
corno ente participante, na qualidade de AGENTE FINANCEIRO, obrigando-se o
TOMADOR a cornunicar expressamente a CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a
açao promocional, corn antecedência minima de setenta e duas horas;
t) fornecer a CAIXA, cópia das Iicenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e
suas renovaçOes, bern como de todas as autuaçoes, relatórios e fiscalizaçOes
administrativas, relativas ao meio ambiente;
u) curnprir, no que couber, todas as obrigacOes referentes aos bens rnateriais de interesse
para a preservaçao da mernôria coletiva, caso a area de intervencao e/ou o entorno do
EMPREENDIMENTO tenha sido objeto de tombarnento, no ârnbito federal, estadual ou
municipal;
v) respeitar todas as obrigacOes relativas a demarcaçao fisica e/ou terras indigenas
regularizadas, caso qualquer das panes da area de intervencao seja contIgua a area
cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indigena;
x) informar imediatarnente a CAIXA sobre assuntos arnbientais em que pesem acoes
judiciais, inqueritos civis e procedirnentos investigatórios promovidos pelo Ministério
POblico, acoes civis püblicas, Terrno de Ajustarnento de Conduta assinados corn o
Ministério PUblico ou ôrgao ambiental;
w) autorizar o AGENTE OPERADOR e a CAIXA fornecer as informaçoes que se fizerem
necessárias aos órgaos responsáveis pela curatela, gestao, operacao e fiscalizaçao e
controle do FGTS, bern corno aos Orgaos de controle interno e externo da União, para o
cumprimento de suas obrigacOes legais, bern como apresentar qualquer outra
documentaçao solicitada pelo GESTOR DA APLICAçAO, AGENTE OPERADOR e/ou
CAIXA, em atendimento as normas e legislaçao vigente.

14.2 - Obrigacoes do AGENTE PROMOTOR:

a) Dispor de autorizaçao especIfica do TOMADOR para a realizacao do empreendirnento;
b) apresentar a CAIXA, a criteria desta ou quando por esta solicitado, relatórios, dados,
informaçoes, balancetes financeiros e/ou prestaçoes de contas, instruIdos corn a
documentacao cornprobatória e relacionados ao presente contrato;
c) apresentar qualquer outra documentacao solicitada pelo GESTOR DA APLICAçAO,
AGENTE OPERADOR e/ou CAIXA, em atendirnento as norrnas e leg islacao vigente.
d) fornecer a CAIXA copia das Iicencas arnbientais relativas ao(s) empreendirnento(s) e
suas renovaçOes, bern como de todas as autuacoes, relatOrios e fiscalizaçoes
administrativas, relativas ao meio ambiente;
e) fornecer, sernpre que solicitadas pela CAIXA, informacoes sobre a execuçao e
desenvolvimento das obras/serviços/estudos e projetos e o cumprimento de outras
estipulacoes contratuais;
f) utilizar Os bens e serviços adquiridos corn os recursos do financiamento,
exciusivarnente para os fins estipulados neste contrato;
g) manter vigentes, durante todo o prazo do financiamento, todas as licença
principalmente ambientais, autorizaçoes e dernais exigencias dos orgaos overnamentais\
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h) rnanter-se ern situacão regular, juntarnente corn os beneficiários relacionados no
Boletim de Desembolso, perante o FGTS;
i) rnanter-se em situacao regular perante o INSS;
j) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execuçao das obras/servicos/estudos e projetos
conforme pactuado neste contrato;
k) promover a contratacao de terceiros na forma da Iegislacao em vigor, observadas as
especificidades do empreendirnento;
I) responsabilizar-se pela implantacao, operacao e rnanutençao do empreendimento;
m) perrnitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horário comercial, as
instalacoes do projeto e obras, bern como a todos os documentos, informacOes e registros
contábeis a eles pertinentes, mediante aviso previo, com pelo menos vinte e quatro horas
de antecedencia;
n) fazer constar em editais de licitacao que porventura divulgar para contrataçao de
servicos ou matérias-primas destinadas a execucao do empreendimento, a condicao de
que as empresas licitantes não podem ter restricoes perante o FGTS;

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS

15.1 - Condicoes Resolutivas

a) o TOMADOR deve apresentar o presente contrato a CAIXA, devidamente assinado no
prazo máximo de 12 meses, contados da data da assinatura, podendo este prazo ser
prorrogável a critério da CAIXA por igual perIodo, devendo ocorrer, em qualquer caso,
antes do primeiro desembolso, observadas as exigências legais de registro deste contrato
no(s) cartório(s) competente(s), bern como de publicacao do ato em meio oficial e
encarninhamento de uma via do contrato ao Tribunal de Contas do Estado, apresentando
a CAIXA as competentes provas da realizaçao desses atos;

15.2- Condicoes para lnIcio do Desembolso

15.2.1 - Como condiçao para realizaçao do primeiro desembolso, compromete-se ainda o
TOMADOR a:

a) atender integrairnente todas as condicoes resolutivas expressas neste contrato;
b) apresentar a Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, do
orcamento, da execucao e fiscalizacao das obras e servicos;
c) apresentar documentos comprobatôrios do resultado do processo de contratacao de
terceiros;
d) apresentar o licenciamento ambiental ou outra manifestacao do orgao competente,
licenca do IPHAN, Iicença congeneres - Licenca de lnstalaçao - LI do projeto;
e) apresentar o Cronograma FIsico e Financeiro do empreendimento de acordo corn o
QCI;
f) ter fixado a placa da obra; \
g) apresentar documentacao das areas de intervençao, revestidas das formalidades
legais;

/
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h) apresentar declaracoes do MunicIpio e do Estado afirmando que o piano em análise
atende as diretrizes municipais e estaduais em piano diretor, de águas, de esgotamento
sanitário, transportes, drenagem e/ou concessOes;
i) apresentar justificativa técnica das obras e serviços;
j) apresentar projetos técnicos devidamente assinados por seu(s) autor(es) e aprovado(s)
pelo(s) Orgao(s) Competente(s) (Prefeitura, Bombeiros etc);
k) apresentar declaracao(oes) do(s) Orgao(s) competente(s) de viabiiidade de
fornecimento, manutençao/operaçao dos servico(s)/equipamento(s) necessários a
funcionalidade do empreendimento;
I) apresentar memorial descritivo do empreendimento compiementando as informaçOes de
forma a caracterizar todas as intervencOes propostas no Quadro de Composiçao de
Investimento (QCI);
m) apresentar orçamento atuaiizado peias referências do mês/ano corrente;
n) apresentar rnemória de cálculo para todas as intervencOes previstas no QCI;
o) apresentar orçamento detalhado e atualizado;
p) apresentar sondagens identificando nhvei de lençol freàtico e testes de permeabilidade
no caso de sumidouros ou de permeabilidade em pocos/áreas de absorcao consideradas
em projeto de drenagem;
q) apresentar pianos de desapropriaçoes e indenizaçoes, corn planilhas de custos,
descritivos da sisternática a ser utilizada, de caracterizacao das areas e para a
regularidade e/ou comprovacao da regularidade da(s) area(s) de intervencao(Oes).

15.2.2 - Na existência de mais de urn contrato de empreitada e/ou fornecimento, no
âmbito deste contrato de financiamento, desde que devidamente caracterizada a
inexistência de interdependência entre as obras, e a critério da CAIXA, as condicOes para
inIcio de desembolso podem ser verificadas individualmente.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - SUSPENSAO DOS DESEMBOLSOS

16 - A CAIXA pode, em qualquer momento, mediante comunicaçao por escrito ao
TOMADOR ou AGENTE PROMOTOR, suspender os desemboisos, na hipOtese de
ocorrer e enquanto persistir:
a) mora no pagamento de importancias devidas por forca de qualquer contrato celebrado
pelo TOMADOR e peio AGENTE PROMOTOR corn a CAIXA, independentemente da
aplicaçao das cominaçOes nele previstas;
b) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a iivre administraçao do
TOMADOR ou a capacidade de disposicao de seus bens;
c) inadimplemento, por parte do TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, de quaiquer
obrigacao assumida com a CAIXA neste contrato;
d) atraso ou faita de comprovaçao dos pagamentos efetuados corn os recursos obtidos
DA CAIXA;
e) aiteraçao de quaiquer das disposiçOes das ieis municipais, relacionadas corn
empréstirno, corn a execucao e corn o funcionamento do(s) empreendirnento(s), que
contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste contrato e nos demais a ele
vinculados;
f) ocorrência de fato supervenier afetar a fonte dos reqUrQs #GTS;fJ:
27.844 v015 micro
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g) descurnprimento e/ou inadimplemento de quaisquer das obrigacoes/exigências
constantes das CLAUSULAS DECIMA TERCEIRA - GARANTIAS, DECIMA QUARTA -

OBRIGAçOES DO TOMADOR E DO AGENTE PROMOTOR e DECIMA QUINTA -

CONDICIONANTES CONTRATUAIS, a excecao daquelas obrigacOes que condicionem a
eficácia, resolucao e ao inIcio do desembolso do contrato;
h) descumprimento do cronograma de execucao das obras, inclusive em caso de
contrapartida nao financeira;
i) determinaçao de suspensao dos desembolsos por orgaos de controle externo ou por
decisao judicial.
j) descumprimento de divulgar, em qualquer acao promocional relacionada corn o
objeto/objetivo do contrato o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do
FINANCIAMENTO, o nome da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE
FINANCEIRO, e descumprirnento de comunicar expressamente a CAIXA a data, forma e
local onde ocorrerá a acao promocional, corn antecedência minima de 72 (setenta e duas)
horas;
k) a nao apresentaçao dos documentos relacionados no subitem 7.2.3;

CLAUSULA DECIMA SETIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO

17 - Caso a suspensao dos desembolsos prevista na CLAUSULA DECIMA SEXTA -

SUSPENSAO DOS DESEMBOLSOS nao seja medida suficiente para assegurar o regular
cumprimento das obrigacOes assumidas pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR,
constituem motivos de vencimento antecipado da divida e rescisão do contrato a critério
da CAIXA.

17.1 — Também ensejarn vencirnento antecipado da dIvida do contrato, a critério da
CAIXA:
a) inexatidao, omissão ou falsidade das declaracoes prestadas, bern como as condicoes
que possam alterar a concessão desse financiamento;
b) inadimplemento ou descumprirnento de qualquer das obrigacOes estipuladas neste
contrato;
c) constituicao, sem consentimento expresso da CAIXA, de qualquer outro onus ou
gravame sobre os bens dados em garantia;
d) ocorrência de procedimento judicial ou extrajudicial que afete as garantias constituidas
em favor da CAIXA;
e) modificaçao ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do
respectivo processo, sem a previo e expresso consentimento da CAIXA;
f) retardamento ou paralisaçao das obras/serviços/estudos e projetos por dab ou culpa
do TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, ou no caso de justificativa nao aceita pela
CAIXA;
g) deixar de concluir as obras/serviços/estudos e projetos no prazo contratual;
h) cornprovaçao de näo funcionalidade do empreendimento objeto deste contrato; \
i) decurso do prazo de O1(um) ano, contado da data da assinatura do presente contrato,
para realizaçao do 10 (primeiro) desembolso, sem que tenha havido prorrogacao do prazo
de utilizacao dos recursos, conforme estabelecido na CLAUSULA QUINTA —

DESEMBOLSO, sendo declarada a nescia deyglidade da opeaco de financiamento;
f)/J 15
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j) existência de fato de natureza econOmico-financeira que, a criteria da CAIXA,
comprorneta a execuço do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado;
k) na hipótese da aplicaçao de recursos em finalidade diversa da prevista da CLAUSULA
TERCEIRA - OBJETIVO, a CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula
e no contrato, comunicará o fato ao Ministério PUblico Federal, para os fins e efeitos da
Lei n° 7.492 de 16 dejunho de 1986;
I) a cessão ou transferência a terceiros das obrigaçoes assumidas neste contrato sem
previa e expressa autorizacao da CAIXA:
m) na hipótese de declaracao de vencimento antecipado de qualquer outro contrato
firmado pelo TOMADOR corn terceiros e que, a critério da CAIXA, possa prejudicar e/ou
colocar em risco o crédito ora concedido;
n) determinacao de extinçao do contrato por Orgaos de controle externo ou decisão
judicial;
o) vencimento antecipado, par qualquer causa, de qualquer divida do TOMADOR corn
qualquer instituicao financeira, inclusive nos contratos cedidos a União, quando for a
caso.

17.2 — Nos casos de vencimento antecipado tornarn-se exigiveis, desde logo, o principal,
juros e dernais obrigaçOes contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou
notificacao judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Codigo
Civil, devendo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar o TOMADOR e a
AGENTE PROMOTOR, concedendo-Ihe o prazo de ate 60 (sessenta) dias, também a
critério da CAIXA, contados do recebirnento da notificacao, para sanar qualquer caso
acirna elencado.

17.3 - 0 TOMADOR obriga-se a dar conhecirnento elou esclarecimento expresso e
irnediato a CAIXA da ocorrência, irninência ou veiculacao de noticia a respeito de
qualquer situacao relacionada nas alineas desta cláusula, sob pena de incorrer na
hipôtese da alinea “a” desta cláusula.

17.4 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham
ocorrido despesas operacionais apos a contrataçao, objetivando sua efetividade, a
TOMADOR ressarce a CAIXA tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas
a 1% (urn par cento) do valor de financiamento.

17.5 - A CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no contrato,
corn unicará o fato ao Ministério Piblico Federal, para os fins e efeitos da Lei N°. 7.492 de
16 de junho de 1986.

CLALJSULA DECIMA OITAVA - ExT1NcA0 DO CONTRATO

18 — 0 presente instrumento pode ser extinto:

18.1 - via resiliçao, por acordo mütuo entre a CAIXA e o TOMADOR;

18.2 - via rescisão contratual, cas orra a ou mais das-Thipáteses previstas no
presente CONTRATO.
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18.2.1 - E assegurado a CAIXA rescindir, unilateralmente, o presente instrurnento
contratual, nos seg U intes casos:
a) nao forem cumpridas todas as cláusulas de eficácia e resolutivas ou para inIcio do

desembolso, conforme CLAUSULA DECIMA QUINTA — CONDICIONANTES
CONTRATUAIS;

b) constatacao do declInio da capacidade de pagamento do TOMADOR, por ocasião da
reavaliacao do seu conceito de risco de crédito antes do primeiro desembolso;

c) qualquer uma das condicOes relacionadas na CLAUSULA DECIMA SETIMA —

VENCIMENTO ANTECIPADO;
d) ocorrência de divergencias entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das

prernissas e parâmetros do projeto analisado e, consequentemente, da selecao feita
pelo GESTOR DA APLICAçAO, causados por novos valores, prazos e/ou metas
fIsicas identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento,
alterando as anál,ses econOmico-financeiras, juridica, socioambiental e de engenharia
que subsidiararn a presente contratacao;

e) obra nao iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados,
corn a liquidacao antecipada da dIvida.

18.3 — Tanto no caso de rescisão como de resilicao, a extincao do pacto dar-se-à
mediante comunicacao escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais apOs a
contratacao desta operaçao objetivando sua efetividade, ou outras que porventura sejam
pertinentes, o TOMADOR ressarce a CAIXA tais despesas, limitadas a 1% do valor de
financiamento, sern prejuIzo da aplicaçao de sancoes especIficas previstas neste
contrato.

CLAUSULA DECIMA NONA- IMPONTUALIDADE

19 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigacao de pagamento, a quantia a ser paga
pelo TOMADOR é reajustada e adicionada de encargos:
a) reajuste corn base no indice referido na CLAUSULA OITAVA - ATUALIZAAO
MONETARIA, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigacao e a
pagamento;
b) juros remuneratórios calculados corn a taxa referida na CLAUSULA SEXTA - JUROS,
proporcionais aos dias compreendidos entre o vencirnento da obrigacao e a pagamento;
c) juros de rnora calculados a taxa nominal de 1% ao mês, inclusive sobre Os juros
rernuneratários referidos na alInea ‘b’ desta Cláusula, proporcionais aos dias
cornpreendidos entre o vencimento da obrigacao e o pagamento.

19.1 - São considerados acessórios da dIvida principal e devidos pelo TOMADOR a
CAIXA, qualquer parcela paga poresta, decorrente de obrigação do TOMADOR,
conforme descrito na CLAUSULA DECIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS, subitens
10.1 e 10.3à prOpria CAlia vidamente regularizadas
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CLAUSULA VIGESIMA - PENA CONVENCIONAL

20 - No caso de vencirnento antecipado da dIvida e de sua cobrança judicial ou
extrajudicial, o TOMADOR deve a CAIXA a pena convencional de 2% sobre a importância
devida, independentemente da aplicacao de outras cominaçOes legais cabIveis.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - LIQuIDAcA0 ANTECIPADAIAMORTIZAçOES
EXTRAORDINARIAS

21 - 0 TOMADOR pode liquidar sua dIvida antecipadamente ou efetuar amortizacOes
extraordinárias mediante previa cornunicacao a CAIXA. Neste caso, o valor do abatimento
decorrente da amortizaçao/liquidacao e precedido de atualizaçao pro rata dia ütil do
saldo devedor e a quantia arnortizada corresponda ao valor mInirno de 02 prestacoes.

21.1 - Na amortizaçao extraordinária da dIvida, são cobradas as taxas previstas na
CLAUSULA SETIMA — REMuNERAcA0 DO AGENTE FINANCEIRO, subitens 7.1 e 7.2,
aplicadas sabre a saldo devedor atualizado pro rata ate a data prevista de liquidacao,
conforme formulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao
AGENTE FINANCEIRO dos custos operacionais, de captacao e de capital alocado para a
presente FINANCIAMENTO.

21.2 — 0 Saldo Devedor para Liquidacao Antecipada - SDLA é igual ao saldo devedor
atualizado pro rata multiplicado pelo fator correspondente a taxa de adrninistracao
associada a taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SETIMA —

REMUNERAAO DO AGENTE FINANCEIRO.

SDLA = SD x (1÷TAdm+TRisco), onde:

SDLA = Saldo Devedor para Liquidacao Antecipada;
SD = Saldo Devedor atualizado pro rata;
TAdm = Taxa de Administracao do contrato;
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

21.3 — 0 Valor Total da Arnortizaçao Extraordinária - VTAE é igual ao valor da
amortizacao antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatOrio da taxa de
administraçao associada a taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SETIMA —

REMUNERAA0 DO AGENTE FINANCEIRO.

VTAE = VAE x (1+TAdrn+TRisco), onde:

VTAE = Valor Total da Arnortização Extraordinária;
VAE = Valor da Amortizacao Extraordinária;
TAdm = Taxa de Adrninistracao do contrato;
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato.

21.4— No caso de ocorrência de sub-rogaçao de pleno direito do AGENTE OPERADOR
nos créditos e garantias constituIdos a TO DOR em fa or da CAIXA, fica definido
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que a liquidaçao antecipada deste Contrato, seja por iniciativa do TOMADOR ou da
CAIXA, depende de previa e expressa anuência do AGENTE OPERADOR, sob a pena
de ineficácia do ato e, consequentemente, da quitacao conferida.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - coNDIcOEs ESPECIAIS

22 - 0 TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a CAIXA a
negociar, a qualquer momento, durante a vigencia do contrato, o montante do crédito ora
concedido, em pane ou no todo, junto as outras instituicOes financeiras, desde que
mantidas as condicoes contratuais e mediante previa anuência do TOMADOR.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - DEcLARAcA0

23 — As panes e os intervenientes abaixo identificados declaram e se comprometem, ate
o final e total cumprimento das obrigaçOes decorrentes deste contrato, a:

o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR declaram estar de acordo corn os custos das
obras relativas aos projetos aprovados pela CAIXA, limitados ao valor contratado.

23.1- 0 TOMADOR declara ainda que:
a) conhece e está de acordo corn a condicao estabelecida na CLAUSULA QUINTA —

DESEMBOLSO e declara ainda reconhece que nenhurna responsabilidade é imputada
a CAIXA em relacao as despesas incorridas por ele TOMADOR no perlodo de vigencia
da condicao resolutiva, caso seja autorizado o inicio de obras, servicos, estudos e
projetos em area em processo de regularizacao e/ou a aquisicao;

b) todas as aprovaçOes e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram
tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes;

c) a celebracao do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposicao ou cláusula
contida em qualquer acordo, contrato ou avenca de que o TOMADOR seja parte;

d) responsabiliza-se e assume qualquer Onus que venha a ocorrer, relativo a questao de
natureza fundiária que se referir ao presente contrato, desde que não esteja prevista na
proposta de financiarnento aprovada pela CAIXA.

e) está ciente de que as condicOes e informaçoes referentes a este contrato podem ser
fornecidas, quando solicitadas, aos Orgaos e entidades de controle pertinentes, bern
como serem encarninhadas cópias da presente contratacao aos referidos Orgaos e
entidades.

f) responsabiliza-se a assumir, corno contrapartida, todos os recursos necessários ao
cumprimento do objeto/objetivo deste contrato, caso o valor referente os custos das
obras/servicos/estudos e projetos relativos ao objetivo deste contrato sejam superiores
aos aprovados pela CAIXA;

g) efetuará, sob pena de ser declarado o vencimento antecipado da dIvida, ate o 300

(trigesimo) dia anterior ao do vencimento do prazo de validade da procuracao püblic
em vigor, a substituiçao/renovaçao da procuraçao püblica exigida na CLAUSULA\
DECIMA TERCEIRA - GARANTIAS, encaminh ndo a CAIXA, mantendo o respectivo \
instrurnento em vigencia durantet o perI o do presente contrato;

19
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h) nao estar descurnprindo embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto n°
6.321, de 21.12.2007;

I) procedeu a verificacao da situacao de regularidade do empreiteiro/fornecedor junta ao
Ministério do Trabaiho e Emprego, quanto ao cadastro de empresas e pessoas
autuadas par exploraçao do trabalho escravo, conforme Portaria MTE no. 540/2004.

23.2- 0 AGENTE PROMOTOR declara ainda que:

a) assume o compromisso de acompanhar a irnplantaçao do empreendimento, objetivo
deste contrato, e recebê-lo;

b) assume o compromisso pela operacao e manutencao dos sistemas vinculados ao
empreendimento previsto no presente contrato, atestando que tal empreendimento está
de acordo corn as suas norrnas e padroes;

c) todas as aprovaçoes e medidas necessárias para celebrar o presente contrato foram
tomadas, obtidas e estao válidas e eficazes;

d) a celebracao do presente contrato não infringe cu viola qualquer disposicao ou cláusula
contida em qualquer acordo, contrato ou avenca de que a AGENTE PROMOTOR seja
parte.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - NovAcAo

24 - Qualquer tolerância, por parte da CAIXA, pelo não cumprimento de quaisquer das
obrigacoes decorrentes deste contrato, e considerada como ato de liberalidade, näo se
constituindo em novacao ou procedimento invocável pelo TOMADOR.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA — FIEL DEPOSITARIO

25 — 0 TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR assumern o encargo de FIEL
DEPOSITARIO dos Iivros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas
outros documentos decorrentes das operacoes de compra, referentes a aplicacao dos
recursos objeto deste contrato, dos documentos fiscais referentes a prestacao de servicos
realizados relativamente aos EMPREENDIMENTOS, que os possuirá em name da
CAIXA.

25.1 — Desde ja, a TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR se obrigam a guardá-los,
conservá-los e a entregá-Ios a CAIXA, de imediato, quando par esta solicitado, sob as
penas civis e criminais previstas na legislacao em vigor.

25.2 — Bern como, o TOMADOR e a AGENTE PROMOTOR se obrigam a guardar e
conservar os materiais e itens de investimento adquiridos corn recurso do presente
financiamento e não assentados no empreendimento.

25.3 — 0 TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR assumem a encargo em name da
CAIXA, de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigencia deste contrato.

20
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - FISCALIzAcAO

26 - 0 TOMADOR autoriza a CAIXA de forma irrevogavel e irretratável, a prestar
informacoes relacionadas ao presente contrato aos órgaos e entidades da Administraçao
Püblica, inclusive e em especial aos órgaos de controle externo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - ISENcA0 DE RESPONSABILIDADE

27 — Fica o TOMADOR ciente que a CAIXA nao detém cornpetência ou atribuicao para
fiscalizar a atuacao do TOMADOR nos procedimentos licitatórios, estando isenta de toda
e qualquer responsabilidade ou obrigacao para avaliar ou fiscalizar tais procedimentos.

27.1 — 0 TOMADOR declara que tern pleno conhecirnento de que o acornpanhamento da
execucao do objeto do contrato de financiamento é efetuado por engenheiros e arquitetos
da CAIXA ou prepostos, cuja finalidade, especifica e exclusiva, é a aferiçao da aplicacao
dos recursos desembolsados ou a desembolsar.

27.2 — 0 TOMADOR declara ainda que tern pleno conhecimento e aquiesce que a visita
técnica ao empreendimento pela CAIXA e feita exclusivamente para efeito de inspecao
visual para verificaçao da aplicacao dos recursos, não se configurando em fiscalizaçao ou
em qualquer responsabilidade técnica pela execuçao das obras ou serviços
acompanhados pela CAIXA ou prepostos.

27.3 - 0 TOMADOR e a AGENTE PROMOTOR estao obrigados a ressarcir e/ou
indenizar a CAIXA e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuizo
financeiro ou a imagern e/ou qualquer quantia que vier a ser cornpelida a pagar por conta
de decisOes judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou
inqueritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Püblico ou
acOes civis püblicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade
entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalizacao de
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste contrato.

27.4 — Qualquer alteracao contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo
TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICAcAO, e por este iltimo aprovada, ao
encaminhada a CAIXA, e analisada corn base em seus normativos vigentes, bern como é
submetida ao AGENTE OPERADOR nos casos de sua competência.

27.4.1 — Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada a CAIXA caso a
alteracao citada no subitem acirna seja implementada sem aprovacao expressa deste
AGENTE FINANCEIRO.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - NORMAS COMPLEMENTARES

28 - Aplicam-se a este contrato, no que coube;, as normas gerais do Conselho Curador
do FGTS, do GESTOR DA AP’ AGENTE OPERA7Re da CAIXA para
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suas operacOes de financiamento, as quais o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR
declaram conhecer e se obrigarn a cumprir.

CLAUSULA VIGESIMA NONA — RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL

29 — 0 TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR declaram que a execução das obras e
serviços do empreendimento, constantes do objetivo deste contrato, nao implicam
violaçao a Legislaçao Ambiental ern vigor.

29.1 — 0 TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR obrigam-se a respeitar a legislacao
ambiental e informar a CAIXA sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento
relacionado ao empreendimento, que possa levar os Orgaos competentes a considerar
descumprida qualquer norma ambiental ou devida obrigaçao de indenizar qualquer dano
ambiental.

29.2 — 0 TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR ressarce a CAIXA de qualquer quantia
que vier a ser cornpelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forrna, a
autoridade entenda estar relacionado ao empreendimento, assirn como indeniza a CAIXA
por qualquer perda ou dano que venha a experimentar ern razão do dano ambiental.

CLAUSULA TRIGESIMA - AUTORIZAçOES DO TOMADOR - CENTRAL DE RISCO DE
CREDITO

30 - 0 TOMADOR expressamente autoriza a CAIXA, durante a vigencia do presente
contrato, a solicitar e receber inforrnacOes acerca da existência ou nao de registros no
CADIN a seu respeito, ao mesrno tempo em que autoriza a CAIXA, no âmbito da
Resoluçao BACEN 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008, a acessar a Central de Risco
do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema
Financeiro Nacional.

30.1 — 0 TOMADOR declara ter ciOncia de que a CAIXA, bern como as demais
instituicOes financeiras, por forca da determinaçao do Conselho Monetário Nacional, corn
base nas atribuiçoes que Ihe são conferidas pela Lei n O 4595, de 31 de dezembro de
1964, está obrigado a prestacao de informacoes ao BACEN sobre a situacao contábil
deste e de todos os créditos de sua responsabilidade perante a CAIXA, sendo essas
informaçOes, na forma da Resoluçao BACEN n ° 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008,

consolidadas no sistema Central de Risco de Crédito, cujo propOsito é permitir ao
BACEN, a supervisao indireta da solvência das instituicOes integrantes do Sistema
Financeiro Nacional.

30.2 — As autorizaçöes acima mencionadas são automaticamente extendidas a qualque
outra entidade que, no curso deste contrato, venha a substituir os órgaos acirna
mencionados em sua competência e funç.

22
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DAS CLAUSULAS

31 — Se qualquer item ou cláusula deste contrato vier a ser considerado ilegal, inexequIvel
ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos as dernais itens e cláusulas perrnanecem
plenamente válidos e eficazes.

31.1 — As partes desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possIvel, item ou
cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula ilegal, inexequIvel ou
ineficaz. Nessa negociaçao, e considerado o objetivo das partes na data de assinatura
deste contrato, bern como o contexto no qual o item ou cláusula ilegal, inexeqQIvel ou
ineficaz foi inserido.

31.2 - As declaraçOes prestadas pelo TOMADOR, pelo AGENTE PROMOTOR e pelos
demais intervenientes subsistem ate a final e total cumprimento das obrigaçOes
decorrentes deste contrato, ficando todos, sern prejuIzo das demais sançoes cabiveis,
responsáveis par todos e quaisquer danos e prejuIzos causados a CAIXA oriundos da
inveracidade ou da inexatidao de todas as declaracOes aqui prestadas.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE
CONTRATO

32 - lntegram o presente contrato para todos as fins de direitos, além de outros
documentos pertinentes:
a) Anexo I - Cronograma de Desembolso;
b) Anexo II - Declaracao de Funcionalidade do Empreendirnento — Programa PrO
Transporte;

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - REGISTRO

33 - 0 TOMADOR obriga-se a prornover o registro deste contrato no cartôrio competente,
conforme prazo estabelecido na CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICIONANTES
CONTRATUAIS e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas do Estado para
conhecimento, comprometendo-se a apresentar a CAIXA as competentes provas da
realizacao desses atos, e assumindo as despesas respectivas.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - SUCESSAO E FORO DO CONTRATO

34 - As partes aceitam este instrumento tal coma está redigido e se obrigam, por Si e
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se
coma foro, corn privilégio sabre qualquer outro, para conhecirnento e solucao de toda e
qualquer questao decorrente da sua interpretaçao ou execucao, a da Secao Judiciária d
Justica Federal corn jurisdicao no local do empreendimento objeto deste contrato.

23
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Luiano . Gesteira
Degaço de CompetOncj

Podaria n414 de 14.11.2013

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informacoes, reclamacOes, sugestoes e elogios)
Para pessoas corn deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

E, por estarem assim acordes, firmam corn as testemunhas abaixo o presente instrumento
em 03 (trés) vias originals de igual teor e para urn so efeito.

de de 2014

Assin Assinatura do T(
Nome: Paulo CorrTh Nery da Fonseca Nome: Geraldo Julio ie Mello Filho
CPF: 625.315.814 72 CPF: 756.252.294-4

Assinatura do AGE’1TE PR )MOTOR
Nome: Victor Alexailder Almeida Vieira
CPF: 822.195.834-49

Testemunhas

Nome:

_____

CPF:
Nome:
CPF:
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Ano
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

x Cronograma inicial Reprogramaçao
CT no Municipio UF
0400.941-41 RECIFE PE
Programa Mutuärio
PRO TRANSPORTE Municipio do Recite

Modalidade Empreendimento
PAC 2 PAVIMENTAcAO E Requaliticaçao de 16 vias no Centro do Recite - “Caminhos do Recife’.
QUALIFICAAO DE VIAS
Finalidade
Qualificação de vias estruturantes e de circulaçao de transporte coletivo.
Término da carência Valor liberado ate / / A liberar
Janeiro 2017 R$
Total Financiamento Contrapartida I nvestimento
R$3.541.496,71 R$3.364.421,87 R$ 177.074,84 R$3.541.496,71

Valores em R$ 1,00
Referência Desembolsos

Mês Ano Financiamento Contrapartida Outros
Valor em R$ % Valor em R$ % Valor em R$ %

8 2014 47.196,09 95,00% 2.484,00 5,00%
9 2014 80.175,84 95,00% 4.219,78 5,00%
10 2014 93.538,47 95,00% 4.923,08 5,00%
11 2014 93.538,47 95,00% 4.923,08 5,00%
12 2014 95.915,87 95,00% 5.048,20 5,00%

1 2015 95.915,87 95,00% 5.048,20 5,00%
2 2015 117.849,91 95,00% 6.202,63 5,00%
3 2015 129.432,70 95,00% 6.812,25 5,00%
4 2015 99.180,13 95,00% 5.220,01 5,00%
5 2015 148.114,63 95,00% 7.795,51 5,00%
6 2015 136.783,25 95,00% 7.199,12 5,00%
7 2015 128.863,75 95,00% 6.782,30 5,00%
8 2015 128.863,75 95,00% 6.782,30 5,00%
9 2015 128.863,75 95,00% 6.782,30 5,00%
10 2015 143.486,44 95,00% 7.551,92 5,00%
11 2015 135.566,95 95,00% 7.135,10 5,00%
12 2015 135.566,95 95,00% 7.135,10 5,00%

1 2016 135.566,95 95,00% 7.135,10 5,00%
2 2016 135.238,03 95,00% 7.117,79 5,00%
3 2016 135.238,03 95,00% 7.117,79 5,00%
4 2016 128.242,45 95,00% 6.749,60 5,00%
5 2016 124.447,16 95,00% 6.549,85 5,00%
6 2016 113.935,50 95,00% 5.996,61 5,00%
7 2016 113.935,50 95,00% 5.996,61 5,00%
8 2016 99.403,82 95,00% 5.231,78 5,00%
9 2016 99.403,82 9500% 5.231,78 5,00%

10 2016 99.403,82 95,00% 5.231,78 5,00%
11 2016 87.821,03 95,00% 4.622,16 5,00%
12 2016 51.999,19 95,00% 2.736,81 5,00%
1 2017 100.933,75 95,00% 5.312,31 5,00%

Total por exercIcio
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Recife, 13 de Junho de 014

Victor Alexan er Almei la’Vieira
Diretor Presidene
Agent

Geraldo Julio e Mello Filho
Prefeito do Recife

Tomador

2014 410.364,74 95,00% 21.598,14 5,00%
2015 1.528.488,08 95,00% 80.446,74 5,00%
2016 1.324.635,30 95,00% 69.717,65 500%
2017 100.933,75 95,00% 5.312,31 5,00%

TOTAlS 421,87 95,00% 177.074,84 5,00%

11

noi
Lelogaço de Competéncia

PfrtariaI•414 de 14.11.2013
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Anexo II— DECLARAcAO DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO -

PROGRAMA - PRÔ-TRANSPORTE

o TOMADOR MUNICIPIO DO RECIFE, inscrito no CNPJ/MF sob o no 10.565.00010001-
92, neste ato representado por seu representante legal Geraldo Julio de Mello Filho,
Prefeito, Portador da Carteira de Identidade no. 3.339.887 expedida em 17/04/2006
pelo(a) Orgao Emissor SDSIPE e CPF no 756.252.294-49, brasileiro, casado,
administrador, DECLARA a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para Os devidos fins de
direito, e para que se produzam os efeitos necessários, que realizará as obras e servicos
para que o empreendimento ora financiado apresente a boa e regular funcionalidade, bem
como aquiesce e se responsabiliza corn o fornecimento de equipamentos de controle e
operaçao, incluindo o(s) veiculo(s) especificado(s) no projeto, necessários para a
funcionalidade das intervençOes objeto deste contrato.

Declara também conhecer e atender todas as norrnas aplicáveis ao Programa de
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano — Pro-Transporte; e estar ciente de que a
falsidade da declaracao ora prestada acarreta a aplicaçao das sançOes legais cabiveis, de
natureza civil e penal.

_______________________

de 2014deRecife
Local/Data

Representante do P der Executivo
Nome:

DIegacão do Compeléncla

Po/lana n’414 do 14.11.2013

Vigencia 24.04,2014
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