Uberlândia, 02 de outubro de 2017

- Antecedentes
- Apresentação do Termo Aditivo

ANTECEDENTES
-

Contrato de Gestão 006/2012 – 07/03/2012
Primeiro Termo Aditivo – 19/12/2013
Segundo Termo Aditivo – 28/12/2015
Terceiro Termo Aditivo – 21/09/2016
Quarto Termo Aditivo – 29/12/2016
Quinto Termo Aditivo - outubro/2017

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Este Termo Aditivo ao Contrato de Gestão (Contrato nº
006/ANA/2012) tem por objeto promover alteração na
cláusula quinta, oitava, décima, décima primeira, e no
Programa de Trabalho (Anexo I).

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
As cláusulas quinta, oitava, décima e décima primeira
do Contrato passam a vigorar com a redação abaixo.
O Anexo I passa a vigorar a partir de 2018 com a
redação apresentada no Anexo Único deste Termo
Aditivo.

“CLÁUSULA
QUINTA
–
DOS
ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

RECURSOS

Para o financiamento do custeio administrativo da
CONTRATADA, execução do Plano de Aplicação
Plurianual e cumprimento do Programa de Trabalho deste
Contrato, a CONTRATANTE transferirá à CONTRATADA
todas as receitas provenientes da cobrança pelo uso de
recursos hídricos na bacia– fonte 116, conforme o art. 4º,
§ 1º, da Lei no 10.881, de 9 de junho de 2004.

Parágrafo primeiro.
Adicionalmente a CONTRATANTE repassará a CONTRATADA o
montante de até xxxxxxx, a ser destinado as despesas de custeio
administrativo, condicionados a disponibilidade orçamentária e
financeira nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais, assim
distribuído:
Xxxxx até 30 de abril de 2018
Xxxxx até 30 de agosto de 2018, caso esteja cumprida a meta 3b do
Programa de Trabalho, que trata de proposição de estratégia de
integração da gestão visando a implementação coordenada dos
instrumentos de gestão na Bacia Hidrográfica do rio Paranaíba em
todas as unidades de gestão e dominialidades de recursos hídricos.

Parágrafo segundo. A indicação dos créditos
orçamentários para o exercício de 2018 poderá ser
realizada mediante apostilamento deste Contrato.
Parágrafo terceiro. O desembolso mensal dos recursos
sujeitos à transferência obrigatória – fonte 116 estará
condicionado à arrecadação efetivamente realizada na
bacia.

Parágrafo quarto.
Os recursos repassados à CONTRATADA, enquanto não forem
empregados na sua finalidade, deverão ser aplicados no mercado
financeiro, por intermédio de instituição oficial federal, conforme
regra abaixo:
I - caderneta de poupança, se a previsão do seu uso for igual ou
superior a um mês;
II - fundo de aplicação financeira de curso prazo, ou operação de
mercado lastreada em título da dívida pública, quando sua
utilização estiver prevista para prazos inferiores a um mês

Parágrafo quinto. Os rendimentos das aplicações financeiras serão,
obrigatoriamente, aplicados na execução do objeto deste Contrato,
sendo que o percentual de 7,5% (sete e meio por cento) deste
montante poderá ser utilizado pela CONTRATADA para o custeio de
atividades administrativas, estando sujeitos às mesmas condições
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
Parágrafo sexto. Os rendimentos das aplicações financeiras
poderão ser destinados ao Fundo de Reserva da CONTRATADA,
limitado ao percentual de 7,5% (sete e meio por cento).

Parágrafo sétimo. Além dos recursos provenientes da cobrança
pelo uso de recursos hídricos, poderão ser destinados, no
âmbito deste Contrato recursos orçamentários provenientes do
Orçamento Geral da União, dos Estados e dos Municípios, e de
quaisquer outras fontes.
Parágrafo oitavo. Os recursos financeiros transferidos na forma
deste Contrato:
I – deverão ser movimentados em conta bancária aberta
especialmente para este fim, em instituição financeira oficial
federal; e
II – não poderão ser utilizadas para pagamento de gratificação,
consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie de
remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros de
órgãos ou de entidades das administrações públicas federal,
estadual, municipal ou do Distrito Federal.

CLAUSULA OITVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÃO
DE OBRAS E SERVIÇOS
A CONTRATADA deverá cumprir as normas editadas
pela CONTRATANTE para as compras e a contratações
de obras e serviços com recursos provenientes deste
Contrato, necessários ao seu cumprimento, conforme
previsto no art. 9 da Lei n° 10.881, de 2004.

Parágrafo primeiro. As compras e contratações de obras e
serviços poderão ser realizadas em conjunto com outras fontes de
recursos, provenientes inclusive de outros Contratos de Gestão,
observado o que estabelece a Resolução ANA n.º 2018/2014 e suas
atualizações.
Parágrafo segundo. É vedada a contratação de obras e serviços e
a autorização de subcontratação de pessoa física que atue como
representante de entidade integrante dos órgãos dirigentes do
COMITE e da CONTRATADA, assim como de entidades ou pessoas
físicas que tenham relação de parentesco com representantes do
COMITE e da CONTRATADA, com exceção de entidades
escolhidas em processo de Seleção de Projetos.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
(...)
Parágrafo terceiro. A CONTRATADA poderá contratar auditoria
independente da aplicação dos recursos objeto deste Contrato de
Gestão.
(...)”
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato de Gestão terá vigência a partir de sua
assinatura até 31 de dezembro de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Todas as demais cláusulas e condições pactuadas no Contrato de
Gestão (Contrato nº 006/ANA/2012) ficam expressamente
ratificadas.
Este Termo Aditivo foi transcrito, mediante extrato, no Livro
Especial de Contratos da ANA nº xx, nos termos do art. 60 da Lei
nº 8.666, de 1993, e extraídas as cópias necessárias à sua
execução.

Plano de Trabalho:

