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INSTRUMENTO PARTICULAR

coopERAçÃo TÉCNtCA

E

DE CONVÊNIO DE
FTNANCETRA PARA

DO PROJETO DE MANEJO
DE Ácua E solo,
SANEAMENTo RURAL, eoucaçÃo AMBIENTAL,
APOIO A PISCICULTURA, BIODIVERSIDADE NOSSO
parnrmôHro E MoNtToRAMENTo AMBTENTAL
DESENVOLVIMENTO

coNsERVActoNtsrA

PARTICIPATIVO, SUSTENTABILIDADE SOCIAL E
REcroNAL, coLETA soltoÁRll com cAïADoREs,
QUE ENTRE SI CELEBRAM:

lTAlPU, entidade binacionaI constituída nos
termos do Artigo lll do Tratado firmado entre a Repúbtica Federativa do BrasiL e a Repúbtica
do Paraguai em 26 de abriI de 1973, com sedes em Brasítia - DF, Brasi[, no Centro Empresariat
Brasi[ 21, SHS, Quadra 06, Conjunto A, Btoco A, Sata í03, com escritório na Cidade de Curitiba
- Paraná, na Rua comendador Araújo, no 551; e, em Assunção - paraguai, na rua De ta
Residenta n. 1075, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda
do BrasiI sob o n.00.395.988/0001-35, neste ato representada peto seu Diretor-Geral
Brasiteiro e por seu Diretor-GeraI Paraguaio;

e, na quatidade de CONVENIADA, o MUNICíP|O
PR, pessoa jurídica de direito púbtico, integrante do Estado do Paraná, inscrito no
CNPJ/MF: 78.101.847/0001-50, com sede na Rua Nossa Senhora da Conceição,555 - CEP:
85.890'000, doravante denominado simptesmente de MUNICíPIO, neste ato iepresentado por
SCU PrCfCitO HILÁRO JACO WILLERS;

MISSAL

-

resotvem,

de comum

acordo, cetebrar

presente CONVÊNlO, em conformidade com as seguintes cláusutas e condiÇões:

o

CAPITULO I
DO OBJETO DO CONVÊNIO

-

O presente CONVÊN|O tem por fìnatidade a cooperação da tTAtpU e da
conjunto do projeto denominado Manejo Conservacionista
de Agua e Soto, Saneamento Rurat, Educação Ambientat, Apoio à Piscicuttura, Biodiversidade
CLÁUSULA PRIMEIRA

CONVENIADA para desenvolvimento

Nosso Patrimônio e Monitoramento Ambientat Participativo, Sustentabitidade SociaI e
Regionat, Coleta Solidária com Catadores de acordo com o ptano de trabatho - Anexo l.

CAPíTULO

II

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO CONVÊNIO

- Este CONVÊN|O rege-se pelas ctáusulas nele contidas e peto ptano de
trabalho - Anexo I - que, rubricado petas partes, integra"o presente instrumento.
CLÁUSULA SEGUNDA

Parágrafo único - Em caso de divergência entre o previsto neste CONVÊÌttO e no seu anexo,
prevalecerá sempre o estabelecido neste CONVÊNlO.

,
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CAPíTULO III
DA GESTÃO DO CONVÊNIO

CLÁUSULA TERCEIRA - Cada partícipe informará o nome e o cargo do gestor do presente
CONVÊNIO, mediante correspondência forma[ enviada em até 10 (dez) dias úteis após a

celebração do presente instrumento.

Parágrafo primeiro - O gestor da CONVENIADA deverá acompanhar a implementação,
execução e acompanhamento das atividades descritas no CONVENIO e respectivo plano de
trabalho.
Parágrafo segundo - O gestor da ITAIPU será responsáve[ peto acompanhamento da execução
do CONVENIO e a correta apticação dos recursos, bem como pelas demais obrigações previstas
nas normas internas da lTAlPU.

Parágrafo terceiro - Poderá haver, a quatquer tempo, substituição temporária ou definitiva
do gestor de qualquer um dos partícipes, bastando a comunicação por escrito aos outros
partícipes.

CAPíTULO IV
DAS OBRTGAçÕES DOS PARTíC|PES

CLÁUSULA QUARTA
vigentes na ITAIPU:

- Compete à lTAlPU, através do seu gestor e seguindo os procedimentos

a) executar as atividades sob sua responsabitidade de acordo com o ptano de trabatho;
b) fornecer as informações necessárias à reatização das atividades objeto deste CONVÊNlO;
c) promover o repasse dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma de Desembotso
do Anexo l, observadas as normas legais pertinentes;
d) orientar, coordenar, supervisionar, fiscalizar e analisar a execução do CONVÊNlO;
e) promover e coordenar reuniões periódicas com a CONVENIADA;
f) anatisar os retatórios/medições apresentadas peta CONVENIADA sobre a execucão do

objeto do CONVÊNlO;

g) analisar a prestação de contas referentes aos recursos atocados no CONVÊNtO;
h) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do objeto deste

i)

CONVENIO.

manter registros, arquivos e controles contábeis específicos no local onde forem
contabilizados os documentos originais fiscais ou equivatentes, comprobatórios das
despesas reatizadas com recursos do presente CONVÊN|O peto prazo de 10 (dez) anos
contados da data da aprovação por ITAIPU da prestação de contas final.

CLÁUSULA QUINTA - Compete à CONVENTADA, através do seu gestor:

a) garantir os recursos
b)

c)
d)

materiais, humanos

e

financeiros indispensáveis

à

execução do

CONVENIO, conforme definido no ptano de trabalho;

executar direta ou indiretamente as atividades necessárias à consecução do objeto a que
atude este CONVÊNIO, observando os critérios de quatidade técnica, os prazos e os custos
previstos no Ptano de Trabalho;
respeitar as normas apticáveis na utitização de recursos financeiros da ITAIPU;
prestar contas da totalidade dos gastos envolvendo os recursos financeiros da ITAIPU e a
contrapartida da CONVENIADA;
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responsabilizar-se pelos encargos de natureza trabalhista, previdenciária e tributária, bem
como os de natureza securitária, de seu pessoat, próprio ou terceirizado, designado peta
CONVENIADA ou por empresas por ela contratadas que, a quatquer título, exercer
atividades relacionadas a este CONVÊNIO, não sendo transferida à ITAIPU nenhuma
responsabitidade a este títuLo;
responsabilizar-se por prejuízos causados por eta ou pelos seus prepostos a pessoas ou
bens, na execução deste CONVÊNlO e resultantes de atos ou omissões dolosas ou cutposas,
tais como negtigência, imprudência ou imperícia;
refazer, sob sua exctusiva e integral responsabilidade, sem ônus para lTAlPU, as atividades
realizadas em desacordo com o Ptano de Trabalho;
assegurar o acesso e a utitização, peta lTAlPU, dos resuttados das atividades objeto deste
CONVÊNIO;

fornecer as informações necessárias à realização das atividades objeto deste CONVÊNlO;
não utitizar os recursos recebidos da ITAIPU em finatidade diversa da estabelecida neste
lnstrumento, ainda que em caráter de emergência;
k) propiciar, no [oca[ de reatização do objeto, os meios e as condições necessárias para que a
lTAl PU possa reatizar supervisões;
t) compatibitizar o objeto deste CONVÊNlO com as normas de preservação ambiental, quando
for o caso;
m) restituir à ITAIPU eventual satdo dos recursos financeiros repassados à CONVENIADA,
inctusive aquete proveniente de rendimentos de apticação financeira, em virtude da
conctusão, denúncia, rescisão ou extinção do CONVÊNlO;
n) manter registros, arquivos e controtes contábeis específicos no locaI onde forem
contabitizados os documentos originais fiscais ou equivatentes, comprobatórios das
despesas reatizadas com recursos do presente CONVÊN|O peto prazo de 10 (dez) anos
contados da data da aprovação por ITAIPU da prestação de contas finat;
o) reatizar as despesas para execução do objeto do CONVÊNIO, expresso no Ptano de
Trabatho, dentro da vigência deste lnstrumento;
p) apresentar relatórios técnicos e financeiros contendo avatiação qualitativa e quantitativa
acerca dos resuttados obtidos com a execução do projeto, detalhando a metodologia
empregada para a execução das metas previstas no ptano de trabatho, bem como anátise
do impacto social sobre o púbtico atvo beneficiado e sobre o probtema e/ou demanda que
deu origem ao projeto.

CAPíTULO V
DA FORMA E CONDTçÕES DO REPASSE DOS RECURSOS FINANCETROS

CLÁUSULA SEXTA - A ITAIPU efetuará a transferência dos recursos financeiros de sua
responsabitidade de acordo com as regras estabelecidas no item 8 - Ptano de apticação de
recursos e de acordo com a medição das atividades reatizadas, conforme percentuais e preços
estabetecidos no item 1 1 - Ptanitha de PreÇos e Contrapartidas, constantes no Ptano de
Trabatho - Anexo I deste Convênio.
Parágrafo primeiro - A transferência dos recursos financeiros será efetuada mensatmente em
até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de protocoto na ITAIPU da soticitação
de repasse, condicionada à apresentação e aprovação da Prestação de Contas das atividades
reatizadas no mês e assim sucessivamente até a Prestacão de Contas Finat.
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Parágrafo segundo - Preferenciatmente, até o 15" (décimo quinto) dia do mês subsequente ao
da reatização das atividades, a CONVENIADA deverá encaminhar para a central de protocoto
da ITAIPU aos cuidados do gestor da lTAlPU, os seguintes documentos:

a)

Correspondência solicitando
realizada;

b)

Prestação de Contas conforme previsto no Capítuto Vll "DAS PRESTAçÕES DE CONTAS".

o

repasse dos recursos financeiros retativos

à etapa

CLÁUSULA SÉTffiA - Os recursos financeiros serão repassados à CONVENIADA mediante crédito

em conta corrente deste Convênio, aberta em instituição bancária oficiat. A CONVENIADA
deverá informar à ITAIPU o banco, o número da conta, bem como o número, o nome e a
[ocatização da agência. O crédito em conta corrente será efetuado mediante depósito, por
meio de Transferência Etetrônica Disponível - TED. O comprovante do depósito, passará a ser,
automaticamente, o recibo de efetivação do repasse.
Parágrafo primeiro - A liberação dos recursos financeiros será suspensa total ou parciatmente
no caso de inadimptemento da CONVENIADA com relação a quatquer ctáusuta prevista neste
Convênio.

Parágrafo segundo - A não aprovação das Prestaçoes de Contas peta lTAlPU, por fatta de
documentos ou por outros motivos, implicará na suspensão dos repasses dos recursos
soticitados, até que os probtemas sejam sanados.
CAPITULO VI
DO INADIMPLEMENTO

- São vedadas as despesas porventura reatizadas com final.idade diversa da
estabetecida neste lnstrumento, especiatmente:
CLÁUSULA OITAVA

a) cobrir pagamentos a títuto de taxas de administração, gerência ou similar;
b) conceder qualquer tipo de remuneração ao pessoat da Conveniada ou de outras
entidades para exercício dos cargos de dirigentes superiores;
c) cobrir pagamentos a títuto de gastos de representação, gratificações, festas e
homenagens;
d) efetuar despesas em data anterior ou posterior à vigência do CONVÊNlO;
e) reatizar pagamentos de muttas, juros ou correção monetária, resuttante do
cumprimento de obrigações fora do prazo;
f) outras vedações previstas nas lnstruções de Serviços da lTAlPU.
Parágrafo único - O inadimptemento da CONVENIADA impticará na suspensão de transferências

ou fornecimentos, gerando a obrigação de devotução dos recursos financeiros ainda náo
utitizados, com a correção correspondente, e, se for o caso, a entrega do bem, equipamento
ou materiaI fornecìdo.
CAPITULO VII
DAS PRESTAçÕES DE CONTAS
CLÁUSULA NONA - A Prestação de Contas é a comprovação de que os recursos previstos neste

Convênio tiveram boa e regutar aplicação. Portanto, deve evidenciar que os recursos foram
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utilizados de acordo com as atividades previstas neste Convênio, em atendimento ao que foi
ptanejado e aprovado entre as partes através do Ptano de Trabatho.
Parágrafo único - As Prestações de Contas deverão:

a)

ser preparadas em 2 (duas) vias de igual teor, sendo uma das vias entregue aos cuidados
do gestor da ITAIPU dentro do prazo estabelecido neste Convênio;

b)

ter

seus documentos unidos de forma

a não permitir o desmembramento acidental de

suas peças;

c)

ter suas páginas numeradas sequenciatmente (1/n); e

d)

conter os documentos devidamente preenchidos e assinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - As faturas, recibos, notas fiscais
comprobatórios de despesas deverão:

e quaisquer outros documentos

a)

referir-se a despesas compatíveis com o objeto deste Convênio, e previstas no Plano de
Trabalho;

b)

referir-se a despesas reatizadas no período de vigência deste Convênio;

c)

ser emitidos em nome da CONVENIADA;

d)

conter o número deste Convênio nos documentos originais, estar legíveis e sem emendas
ou rasuras;

e)

conter carimbo de recebimento do material e/ou atestado da realização dos serviços,
com identificação e assinatura do responsável; e

f)

ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio [oca[ em que for contabilizada, à
disposição da lTAlPU, peto prazo de 10 (dez) anos contados a partir da data de
aprovação da Prestação de Contas Finat.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - A CONVENIADA fica obrigada a apresentar as Prestações de
Contas Parciais e Final de todos os gastos reatizados relativos aos recursos financeiros a que se
referem, de acordo com o estabetecido neste Convênio e nas normas internas da ITAIPU que
regem o tema e que serão disponibilizadas para a CONVENIADA pelo gestor da lTAlPU.
CAPITULO VIII
DAS PRESTAçÕES DE CONTAS PARC|A|S NA FORMA DE REEMBOLSO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
seguintes

documentos:

- As PrestaÇões de Contas deverão estar

acompanhadas dos

r

a)

correspondência solicitando o repasse dos recursos financeiros;

b)

fotha de medição, demonstrando os recursos a serem reembotsados peta ITAIPU e
executados peta CONVEN IADA;
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c)

atestado de conclusão da etapa assinado petos partícipes, quando apticável;

d)

cópia dos comprovantes de todas as despesas reatizadas (no caso de execução peta
CONVENIADA, dectaração de que os serviços foram prestados por pessoal próprio, bem
como respectivo demonstrativo de vatores envolvidos); e

e)

cópia do despacho adjudicatório e homologação
justificativas para sua dispensa ou inexigibitidade.

das licitações reatizadas

ou

CAPITULO IX
DA PRESTAçÃO DE CONTAS FINAL
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A Prestação de Contas Finat, que abrange todo o período da
vigência do Convênio, constitui-se, além dos documentos referentes às Prestações de Contas
Parciais na forma de reembolso, dos seguintes documentos:

a)

retação de bens adquiridos, produzidos ou constituídos com recursos da lTAlPU, quando
for o caso;

b)

retatório de execução físico-financeira; e

c)

retatório de Cumprimento do Objeto.

Parágrafo primeiro - A documentação deverá ser encaminhada para a Central de Protocolo da
lTAlPU, aos cuidados do gestor da ITAIPU e deverá ser apresentada, preferenciatmente, junto
à úttima soticitação de reembotso.

Parágrafo segundo - Excepcionatmente a Prestação de Contas Final poderá ser apresentada
em até 60 (sessenta) dias após o término da vigência deste Convênio.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A ITAIPU fará o acompanhamento da execução deste ConvênÌo,
atém do exame das despesas, com avatiação técnica retativa à apticação dos recursos de que
trata a Prestação de Contas referida neste Capítulo, a fim de verificar a correta apticação dos
recursos e o atingimento dos objetivos estabelecidos.

- ldentificada inconsistência na Prestação de Contas, o gestor da
ITAIPU emitirá correspondência à CONVENIADA comunicando: (a) a identificação das
inconsistências; (b) o prazo de 30 (trinta) dias corridos a partir da data de comunicação para
correção das inconsistências; e (c) que a não correção das inconsistências no prazo indicado,
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

poderá ocasionar a suspensão das transferências.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Transcorrido o prazo sem que as irregutaridades/inconsistências
tenham sido sotucionadas, a Prestação de Contas Final não será aprovada.
CAPíTULO X
DOS BENS

MATERIAIS

i

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTffiA - Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou
construídos com os recursos oriundos da ITAIPU permanecerão sob a guarda e responsabitidade

da CONVENIADA durante a vigência deste lnstrumento.
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Parágrafo primeiro - Findo o presente CONVÊNIO, observado o fiel cumprimento do objeto e
das obrig.ações pactuadas, os bens patrimoniais acima referidos poderão ser revertidos à
BENEFICIARIA, a critério de lTAlPU, desde que soLicitado peta BENEFICIÁR|A quando da
prestação de contas final e, mediante justificativa do gestor do convênio no parecer técnico
conctusivo acerca das atividades e metas reatizadas, aprovado peto Diretor da área gestora.
Parágrafo segundo - Caso verifique-se irregutaridades no CONVÊNlO,
serão automaticamente revertidos à lTAlPU.

os bens patrimoniais

CAPíTULO XI

DA PROPRTEDADE E DTVULGAçÃO DOS RESULTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A propriedade dos inventos, aperfeiçoamentos, métodos,
processos, meios de obtenção, produtos, tecnotogias, resuttados, metodotogias e inovações
técnicas porventura gerados e desenvotvidos em decorrência deste lnstrumento serão de
propriedade comum dos partícipes em proporções a serem discutidas caso a caso e
formatizadas por meio de aditamento.

-

Os partícipes se comprometem a submeter ao consentimento
formal do outro, previamente à divutgação, quaisquer trabathos resuttantes da cotaboração
prevista neste CONVENIO, bem como a mencionar expticitamente a natureza e a proveniência
CLÁUSULA DÉCIMA NONA

da cooperação recebida.
CAPíTULO XII
DAS COMUNTCAçÕES ENTRE OS pARTtCípES

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Todas as comunicações entre os partícipes deverão ser feitas por
escrito aos gestores designados conforme termos da Ctáusuta Terceira e protocotadas no ato
do recebimento. Quando dirigidas à lTAlPU, deverão ser encaminhadas à:
ITAIPU

_

Newton Luiz Kaminski
Superintendência de Obras e Desenvolvimento - OD.CD
Avenida Tancredo Neves, 6731
85856-970 - Foz do lguaçu - PR
Quando dirigidas à CONVENIADA, deverão ser encaminhadas a:

Prefeitura lr\unicipal de lÁissal - PR
Rua Nossa Senhora da Conceição,555
85.890.-000 ìÁissal - PR
CAPíTULO XIII
DO ADITAMENTO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA

aditamento.

-

Este CONVÊN|O poderá excepcionatmente ser alterado por

'

Parágrafo primeiro - A soticitaçáo de atteração formulada peta CONVENIADA deverá estar
devidamente justificada e ser apresentada no prazo de até 30 (trinta) dias antes do término
da vigência deste instrumento, a qual será previamente apreciada peta ITAIPU e, se aprovada,
incorporada ao CONVÊNlO mediante aditamento ou relatório.
idc.jd.08
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Parágrafo segundo - As adequações no Ptano de Trabatho de natureza meramente
operacionat, que não constituam atterações significativas do CONVÊNlO, poderão ser
realizadas por um Retatorio justificado dos Gestores com a aprovação do Diretor da Área
Gestora da lTAlPU, conforme modelo disponibiLizado peta lTAlPU.

CAPITULO XIV

DA RESCISÃO

- Este instrumento poderá ser rescindido por quatquer das
partes, desde que aqueta que assim o desejar comunique à outra, por escrito, com

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA

antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

Parágrafo primeiro - O CONVÊNIO também poderá ser rescindido no caso de inadimptemento
de quaisquer de suas Ctáusutas, especiatmente quando constatadas as seguintes situações:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Ptano de Trabalho;
b) fatta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabetecidos;
c) não aprovação das prestações de contas.

Parágrafo segundo - Ocorrendo à rescisão deste CONVÊN|O ficam os partícipes responsáveis
pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido este lnstrumento, bem como se
responsabitizando pela conctusão das atividades em andamento, mediante acordo específico
firmado entre as partes.
CAPíTULO XV

VALOR DO CONVÊNIO
CLÁUSULA VIGÉsffiA TERCEIRA - Para todos os efeitos legais, dá-se ao presente CONVÊN|O o
vator total de RS 3.361.934,60 (Três mithões, trezentos e sessenta e um mi[, novecentos e
trinta e quatro reais e sessenta centavos), sendo RS 1.716.509,24 (Hum mithão, setecentos e
dezesseis mit, quinhentos e nove reais e vinte e quatro centavos) provenientes da ITAIPU e RS
1.645.475,36 (Hum milhão, seiscentos e quarenta e cinco mit, quatrocentos e vinte e cinco
reais e trinta e seis centavos) provenientes da Conveniada.
CAPITULO XVI
DA VIGÊNCIA

cLÁusuLA vtcÉstMA eUARTA - o presente coNVÊNto tem vigência de 36 (trinta e seis)
meses, contados a partir da data da sua assinatura.
CAPíTULO XVII
DAS DTSPOSTçÕES

GERATS

,

- Os termos e condições deste CONVÊNIO prevalecerão sobre
quaisquer outros entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, verbais ou escritos,
referentes às condições nele estabelecidas.
CLÁUSULA VGÉslMA QUINTA

ï; /i
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - A omissão ou toterância das partes em exigir o

fiel cumprimento

das disposições ora pactuadas não constituirá novação ou renúncia, nem lhes afetará o direito
de exigir, a quatquer tempo, o fiet cumprimento do avençado.
CLÁUSULA VIGÉSMA SÉTIMA - Os casos omissos

e/ou situações contraditórias deste CONVÊNtO
deverão ser resotvidos mediante concitiação dos partícipes, à luz da legistação e dos
regulamentos que regem a matéria, com prévia comunicação por escrito da ocorrência,
consignando prazo para resposta e, no mínimo, 10 (dez) dias.
CAPITULO XVIIII
DO FORO

CLÁUSULA VIGÉS|MA OITAVA - Fica eteito o foro da Justiça Federat, Seção Judiciária de
Curitiba, com renuncia expressa de quatquer outro por mais privitegiado que seja para dirimir
eventuais dúvidas oriundas deste CONVÊNlO.

E, por estarem assim, de pteno acordo, firmam o presente instrumento em três vias de igual
teor e forma, para um só fim, para que produza seus devidos e legais efeitos.
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