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CONVENIO
co¡rvÊ,Nro QUE
ENTRE s1
sI CELEBRAM
cÉlnnn¡,vr 0
o
eun ENTRE
BANCO
0
GOVERNO
BANCO CENTRAL
CENTRAL Do
DO BRASIL
BRASIL E
E O GOVERNO
poR INTERMEDIO
DO
Do DISTRITO
DISTRTTo FEDERAL,
FEDERAL, POR
rNrnnurÉnro
DA
POLICIA MILITAR
Do
DA por,Ícn
MILITAR Do DISTRITO
DISTRTTO
FEDERAL,
FEDERAL, OBJETIVANDO
oBJETIVANDo A
A cooPERA(:Ao
coopnnaçÃo
MUTUA
vrúru¡. PARA
rARA A
A EXECUCAO
ExECUÇÃo DE
DE ESCOLTA
ESCoLTA A0
Ao
TRANSPORTE
TRANSPORTE DE
DE VALORES
VALORES E
E ATIVIDADES
ATIVIDADES
DE
DE POLICIAMENTO
POLICIAMENTO OSTENSIVO.
OSTENSIVO,

O BANCO CENTRAL
pela Lei
CENTRAL DO BRASIL, Autarquia Federal, criada
criadapela
Lei n°
no 4.595,
4.595,
de 31
31 de
de dezembro de
de 1964, com sede
sede em Brasilia,
Brasília, inscrito no
no CNPJ
CNPJ sob
sob 0
o n°
no 00.038.166/000100.038.166/000105,
05, doravante denominado CONCEDENTE,
CONCEDENTE, neste
neste ato
ato representada
representada por Lidia Aparecida
Aparecida Cury
Cury
Reiss, Chefe
Reiss,
Chefe do
do Departamento
Departamento de
(DESEG), CPF
de Seguranea
Segurança (DESEG),
CPF n°
n' 007249.701-77,
007.249.10t-ll, matricula
matrículä
6.259.597-0,
6:259.597'0, de acordo com aa competéncia
competência prevista
prevista no
no art.
art. 23,
23, inciso
inciso VII, Regimento
Regimento Interno,
Intemo, ee 0o
GOVERNO
GOVERNO DO
DO DISTRITO
DISTRITO FEDERAL,
FEDERAL, por
por intermédio
inteúnédio da
da POLICIA
POLÍCU, MILITAR
VIU,ITAR DO
DO
DISTRITO
70610-200,
Brasilia-DF,
DISTRITO FEDERAL, com sede
sede no Setor
Setor Policial Sul,
Sul, Asa
Asa Sul,
Sul, CEP:
CEP: 70610-200, Brasília-DF,
inscrita
inscrita no
no CNPJ
CNPJ n°
n" 08.942.610/0001-16,
08.942.610/0001-16, doravante
doravante denominada
denominada CONVENENTE,
CONVENENTE, neste
neste ato
ato
representada
por Stéfano Enes Lobﬁo,
Chefe
do
Departamento
representada por
Lobão, Coronel
Coronel QOPM,
Chefe
do Depilrtamento de
de
QOPM,
Logistica
Policia
Militar
do
Distrito
Federal,
portador
da
earteira
Logística ee Finangas
Finanças da
da
Militar do
Federal, portador da carteira de
de identidade
identidade n°
no
1.532.397, SSP-DF, e inscrito no CPF sob
sob o
o n°
no l20.686.438-98,
120.686.438-98, tém
têm justo ee acordado
acordado oo presente
presente
instrumento, cuja
cuja despesa foi autorizada pelo
pelo Sr.
Sr. Chefe
Chefe do
do Departamento
Departamento de
de Meio
Meio Circulante
Circulanie
(Mecir), com base
base no amigo
artigo 23, inciso V, alinea
alínea “a”,
"t', do
do Regimento
Regimento Interno
Intemo do
do Banco
Banco Central
Central do
do
Brasil, ee que
se rege pelo
116 da
de
21
de
junho
de
1993,
pelo
Manual
de
Servieo
que'se
pelo art.
art.116
da Lei n°
no 8.666,
8.666, de 21 de
de 1993, pelo Manual de Serviço
do Patrimonio
MPA
—
do
Concedente
e,
no
que
couber,
pelo
Decreto
n°
25 de
Patrimônio —
Concedente
que
e,
no
pelo
couber,
Decreto
no 6.170,
6.170 , de
de25
de julho de
de
2007, pela Portaria Interrninisterial
de
2016,
e
alteraeoes
posteriores,
Interministerial n°
no 424,
424, de
de 30
30 de
de dezembro
dezembro de 2016, e alterações posteriores,
bem como pelas seguintes
seguintes clausulas
cláusulas ee condigzoes,
condições, do
qual fazem
do qual
fazem parte,
parto, como
peças integrantes:
como pegas
intègrantes:
I - Anexo I - Plano de
de Trabalho;
II - Anexo II - MPA 2-5-1;
2-5-l;
prestação de
III
IiI - Anexo III - Modelo de
de Docmnentaeao
Documentação para
para Prestaeao
de Contas.
contas.

._

II -- OBJETO
OBJETO

CLAUSULA
por objeto
CLAUSULA PRIMEIRA - O presente instrumento
in'strumento tem
tem.por
objeto aa cooperagao
cooperação mﬁtua
mútua entre
entre o
o
Concedente ee a Convenente
para
a
execugao
de
atividades
de
escolta
ao
transporte
de
valores,
Convenente paru a execução de atividades de escolta ao transporte de valores,
sempre
s€mpre que solicitado pelo Concedente,
Concedente; ee desenvolvimento,
desenvolvimento, operacionalizagao
operacionalização ee aperfeieoamento
aperfeiçoamento
de
de policiamento ostensivo
e
especializado
e
de um
um sistema de
ostensivo e especializado e de
de seguranea
segurança estratégica
estratègica nas
nas areas
áreas
públicas adjaeentes
piiblicas
Plano
de
adjacentes ao
plano
ao Edificio-Sede
Edifîcio-Sede ee nos
nos estacionamentos
estacionamentos do
do Concedente,
Concedent., confonne
,ondr-e
de
Trabalho apresentado pela Convenente
e
aprovado
pelo
Concedente.
A
Trabalho
convenente e aprovado pelo concedente.
I\

_ DA VIGENCIA
II —
VIGÊNCIA

.

'1

J

J

CLAUSULA
CLÁUSULA SEGUNDA
SEGUNDA - O
prazo de
O prazo
de vigéncia
vigência do
do presente
Convênio éé de
(sessenta) meses,
de 60
60 (sessenta)
meses,
þresente Convénio
compreendendo oo periodo
2024.
período de 15
jutho de
15 de
de julho
de 2019
2019 aa 15
15 de
de julho de
de2024.
PARAGRAFO
PARÁGRAFO UNICO
ÚNICO -- Quando
houver atraso
atraso na
na liberagao
liberação dos
dos recursos,
recursos, oo Concedente
Quando houver
Concedente ﬁca
fica
obrigado aa prorrogar
oﬁcio”
a
vigéncia
»
onvénio,
1
'
ada
a
prorrogaeao
ao
pronogar “de
"de oficio" a
a prorrogação ao exato
período
exato periodo
do atraso veriﬁcado.
2
\
verificado.
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III
III —- DAS OBRIGAC(~)ES
OBRIGAÇOES E
n VEDACQES
VnnnÇOES DAS PARTES

CLAUSULA
ClÁUSUt A TERCEIRA
TERCEIRA -- sac
São obrigacoes
obrigagões da
da Convenente:
Convenente:
II -- Comprovar aa regularidade
regularidade ﬁscal
fiscal ee tributaria,
tributária, mediante
mediante aa apresentacao
apresentação dos
dos seguintes
seguintes
documentos:
a)
a) Certiﬁcado
Certificado de Regularidade Previdenciaria
Previdenci¿ária —
- CRP;

b) Certidao
Certidão Negativa de
de Débitos relativos a Créditos
Créditos Tributarios Federais ee aà Divida
Dívida
b)
Ativa da Uniao;
União;

I

c) Consulta ao
ao Cadastro
Cadastro Informativo
Informativo dos
dos Créditos
Créditos nao
não Quitados
do Setor
Setor Publico
Público
C)
Quitados do
Federal
Federal —
- CADIN;

.

d)
d)

Certiﬁcado
Certificado de
de Regularidade
Regularidade do
do Fundo
Fundo de
de Garantia
Garantia do
do Tempo
Tempo de
de Servico
Serviço CRF/FGTS;
.

e)
6)

Declaracao
Declaração da
da regularidade
regularidade quanto
quanto aà prestacao
prestação de
de contas
contas de
recursos federais
de recursos
recebidos
recebido s anteriormente.

II -- Manter ee movimentar os recursos da conta
(corrente/poupança) especiﬁca
conta bancaria
bancária (corrente/poupanca)
específica do
do
Convénio
Convênio no Banco do Brasi1—Instituicao
Brasil - Instituição Financeira
Financeira Oﬁcial
Oficial Federal;
III - Efetuar aacoi'tabilização
coﬁtabilizacao ee aa guarda dos bens remanescentes do
do convénio
convônio ee aa manifestacao
manifestação
de compromisso
compromisso de
de utilizacao;
utilização1'
-

1

IV - Garantir
Garantir o livre acesso
acesso dos servidores do Concedente
Concedente ee os
os do controle intemo
intemo do
do Poder
Poder
Executivo Federal, bem como do Tribumal
Tribunal de Contas da Uniao
processos, documentos,
União aos
aos processos,
documentos,
informacoes
aos
locais
de
execucao
eto;
informações referentes aos
aos convénios
convênios ﬁrmados,
firmados, bem como
com'o aos
de execução do
do obj
objeto;
V - Prestar contas dos recursos recebidos no respectivo prazo;

VI - Executar o objeto do convénio
convênio em
em conformidade
conformidade com
com oo Plano
Plano de
de Trabalho,
Trabalho, com
com base
base nas
nas
diretrizes
diretrizes do
do Manual
Manual de
de Sewico
(MPA) do
Serviço do
do Patrimonio
Patrimônio (MPA)
do Concedente
Concedente ee na
na legislacao
legislação
aplicavel;
aplicável;
VII - Restituir ao Concedente:
Concedente:

‘\

a)
a) Os valores transferidos ou as
as parcelas aplicadas irregularmente,
irregularmente, sempre
que nao fo
sempre que
executado
o
objeto
de
avenca
ou
os
recursos
forem
utilizados
em
ﬁnalidade
executado
avença
os
em finalidade diversa
diversa
da estabelecida
A
estabelecida no Convénio;
Convênio;
b)
b) Os saldos ﬁnanceiros
financeiros remanescentes ao
ao ﬁnal
final do Convénio,
Convênio, inclusive os
provenientes
os provenientes
das receitas obtidas das aplicacoes
aplicações ﬁnanceiras
financeiras realizadas;
VIII
Vm - As restituicoes
restituições de
de que trata o inciso VII devem
devem ser
ser feitas
feitas nas
nas seguintes
seguintes condicoesz
condições:

,

a)
u oo término
a) Até 30 (trinta) dias apos
após aa comunicacao
comunicação do
término da
da vigéncia
vigência do
do
convénio
caso
de
denuncia,
rescisao
ou
convênio ee suas eventuais prorrogacoe , inclusive nos
nos
denúncia, rescisão ou
extincao;
/,
extinção;
'~‘ ~ ’
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b)
b) Em valores atualizados monetariamente desde aa data
data do recebimento, acrescidos
acrescidos de
de
juros legais,
juros
legais, na
na forma
forma da
da legislacao
legisiação aplicavel
aplicável aos
para com
aos débitos
débitos para
com aa Fazenda
Fazenda
Nacional;
IX - Efetuar
Efetuar escolta ao transporte de valores de
de responsabilidade do
que
do Concedente,
Concedente, sempre
sempre que
solicitado dentro da antecedéncia
minima
de
48
(quarenta
e
oito)
horas;
antecedência mínima de
e
horas;
X - Controlar ee ﬁscalizar
fiscalizar o trafego
trâfego de
de veiculos
veículos durante oo percurso do
do comboio com
com transporte
transporte
de valores ee na area
do
Concedente,
evitando
congestionamento
ee
¿área de acesso ao Edificio-Sede
Edifício-Sede
Concedente,
uso inadequado das vias publicas
'
públicas de
de trafego;
tráfego;

XI - Efetuar policiamento ostensivo geral, de
de guarda ee de
de transito
trânsito nas
nas areas
areas circunvizinhas
circunvizinhas ao
ao
Edificio-Sede e inclusive nos estacionamentos do Concedente, no SBS
Quadra
03
—
Bloco
SBS —
03
Bloco
- Quadra cs3'?,
“B”,
em
€trt Brasilia,
Brasília, de modo a garantir aa livre circulacao
circulação de
de veiculos
veículos em
em suas
suas vias
vias de
de acesso
acesso ee
evitar oo uso
uso inadequado das
das vias
vias de
de trafego,
tráfego, conforme detalhado na
na Meta-02
Meta-O2 do
do Plano
Plano de
de
Trabalho, visando a.
prevencao a atentados
que
possam
colocar
em
risco
a,prevenção
atentados ou outras acoes
ações
colocar em risco aa
seguranca
segurança do patrimonio
patrimônio do Concedente, em especial as
as areas
¿íreas ocupadas
ocupadas pelo componente
componente do
do
Meio Circulante, além das
'
das rampas de acesso
acesso ao
ao local;
XII -- Dar apoio
DF, nas
apoio ao
ao Departamento
Departamento de
(DESEG),. em Brasilia
de Seguranca
Segurança (DESEG),.
Brasília —nas acoes
ações de
de
-'DF,
seguranca
48
segurança empreendidas
empreendidas pelo Concedente
Concedente quando solicitado com
com antecedéncia
antecedência minima
mínima de
de 48
(quarenta ee oito) horas;
A

XIII - Efetuar isolamento dos
dos estacionamentos
estacionamentos ee bloqueio
bloqueio das
públicas circunvizinhas
das vias
vias publicas
circunvizinh¿is ao
ao
Edificio-Sede em ocasioes
ocasiões especiais ee conforme solicitacao
solicitação do
do Concedente
Concedente quando
quando solicitado
solicitado
com antecedéncia
antecedência minima
mínima de
de 48 (quarenta ee oito) horas;
horas;
XIV
XIV -- Apoiar oo Concedente em
em reacao
possíveis tentativas
reação aa possiveis
tentativas de
de invasoes
invasões ee bloqueios
bloqueios de
de
acessos
as suas instalacoes
acessos.às
instalagões advindas de
de disturbios civis ee de
de manifestacoes
manifestações sociais;
sociais;
XV -- Infonnar
Informar ao
ao Concedente numeros
números de telefones,
telefones, ﬁxos
fixos ee moveis,
móveis, bem
bem como
como endereco
endereço
eletronico,
eletrônico, para possibilitar
possibilitar aa comunicacao
prevista no
comunicação prevista
no inciso II da
da Clausula
Cláusula Quarta;
Quarta;
XVI
Ministrar, quando
solicitacao do
XVI -- Miriistrar,
quando possivel
possível ee de
de acordo
acordo com
com.solicitação
do Concedente,
Concedente, cursos
cursos ee
estagios
estágios de treinamento de seguranca
segurança a servidores
servidores ee aa colaboradores
colaboradores previamente
previamente indicados
indicados
pelo Concedente,
de
instrutores
e
monitores
Concedente, precedidos de
de necessario
necessário planejamento, por meio
meio de instrutores e monitores
do
quadro de
do quadro
pessoal da
de pessoal
da Convenente, devidamente
devidamente credenciados,
credenciados, em
em locais
locais deﬁnidos
definidos pela
pela
Corporacao
Corporação e sob sua
sua responsabilidade;
XVII - Aplicar teste ee emitir certiﬁcado
certificado de
de capacitacao
capacitação técnica
técnica com
com vista
vista aa autorizacao
autoÅzação ou
ou aa
renovacao de porte de
A
renovação
de arma
arma de
de fogo dos servidores
servidores do
do Concedente.
Concedente.

CLAUSULA
CLÁUSULA QUARTA
São obrigacoes
obrigações do
do Concedente:
Concedente:
QUARTA -- sao
-

'

\J

I - Oferecer aà Convenente, nos
nos terrnos
termos acordados
acordados neste
neste instrumento,
instrumento, as
as condicoes
condigões nece arias
ao perfeito desenvolvimento
atividades
obj
eto
do
presente
Convénio;
desenvolvimento das
das
objeto do presente Convênio;
II —
intermédio de
de mensagem
mensagem eletronica,
eletrônica, aà Convenente,
Convenente, com
com antecedéncia
antecedência
- Comunicar, por intennédio
minima
a
tiva
a
movimentacao
de
mínima de 48 (quarenta ee oito) horas,
horas, a
à movimentação de valores;
valores;

W
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que aa Convenente possa
possa atuar preventiva ee
III - Notiﬁcar
Notificar eventuais ocorréncias,
ocorrências, aa ﬁm
fim de
de que
tempestivamente;

IV - Designar servidores lotados no DESEG/GSBSB para executarem o acompanhamento
acompanhamento ee a
ﬁscalizacao
fiscalização da execucao
execução deste Convénio.
Convênio.
V - Imp1antar,‘se
Implantar,.se for oo caso,
rádio comunicacao
caso, sem
sem custos aà Convenente, um sistema de
dp radio
comunicação
perfeita integracao
necessario aa perfeita
'
partícipes;
necessário
integragão dos participes;
quando possivel,
possível, vagas
VI
Disponibilizar, quando
VI -- Disponibilizar,
vagas em
em cursos
cursos de
de interesse
interesse da
da Convenente
Convenente ee
ministrados
etivando aa cooperacao
minishados pelo Concedente,
Concedente, obj
mútua na fonnacao
objetivando
cooperação mutua
formação e aprimoramento
aprimoramento
profissional;
proﬁssional;

CLAUSULA
CLÁUSULA QUINTA
Além das
vedações constantes
das vedacoes
constantes da
da CLAUSULA
CLÁUSULA DECIMA,
DÉCIMA, éé vedado
vedado aà
QUINTA -- Além

Convenente 0o estabelecimento de
de contrato
contrato ou
ou convénio
convênio com
com entidades impedidas
impedidas de
de receber
recursos federais.
r
federais.
IV
rv -- DA GESTAO
GESTÃO E FISCALIZACAO
FISCALTZAIÇ^O

.

CLAUSULA
CLÁUSULA SEXTA - O acompanhamento da execucao
execução dos convénios
convênios consistira
consistirá na afericao
aferição da
da
execucao
execução do objeto ee das
das suas
suas metas,
metas, etapas ee fases,
fases, conforme pactuado no Plano de Trabalho,
Anexo
Anexo I deste
instrumento, por meio da veriﬁcacao
deste instrumento,
verificação da
da compatibil-idade
compatibilidade entre estes
estes ee 0
o que foi
efetivamente executado.
executado.
PARAGRAFO
PARÁGRAFO PRIMEIRO
gestão do
PRIMEIRO -- A
A gestao
do convénio
convênio esta
está aa cargo
cargo do
do titular
titular da
da Geréncia
Gerência de
de
Seguranca
Segurança em
Brasília do Departamento
em Brasiliado
(DESEG/GSBSB), localizada no
Departamento de
de Seguranca
Segtrança (DESEG/GSBSB),
no 2°
2o
(61)
subsolo,
3414-2244 ee e-mail gsbsb.deseg@bcb.gov.br.
subsolo, telefone
gsbsb.deseg@bcb.gov.br.
PARAGRAFO SEGUNDO - A ﬁscalizacao
fiscalização ee o acompanhamento serao
sqrão exercidos pelo gestor do
do
convénio,
necessario,
pelos
ﬁscais
técnico
e
administrativo,
designados
por
meio
convônio, auxiliado, se
se
fiscais
e
designados
meio de
de
portari4 que, para
paraaferição
portaria,
afericao da
eto, se
da execucao
execução do
do obj
objeto,
se valerao
valerão de
relatórios de
de relatorios
de execucao,
execução, veriﬁcacao
verificagão
nos locais das operacoes
operações ee registros em
procesSo eletronico
em processo
eletrônico especiﬁco.
específico.
PARAGRAFO
PARA'GRAFO TERCEIRO - A ﬁscalizacao
fiscalização do convénio
convênio deve
deve comunicar
comunicar aà Convenente
Convenente qualquer
irregularidade
inegularidade decorrente
decorrente do
do uso
uso dos
pendências, ﬁxando
dos recursos
recursos ou
ou outras
outras pendéncias,
prazo para
para
fixando prazo
saneamento ou apresentacao
apresentação de informacoes
informações ee esclarecimentos.
,

.

PARAGRAFO
PARÁGRAFO QUARTO
A ﬁscalizacao
fiscalização deve
prejuízo da
deve apurar
apurar oo prejuizo
da nao
não regularizacao
regularização de
de
QUARTO -- A
pendéncia
pendência ee comunicar
comunicar o fato aà Convenente para que
que seja
seja ressarcido
ressarcido oo valor
valor referente
referente ao
prejuízo.
ao prejuizo.

.

_ DO VALOR E DAS TRANSFERENCIAS
V—
TRANSF'ENÊNCTNS

l
I

r

'

'

CLAUSULA
CLÁUSULA SETIMA
SÉTIMA - O
global do
presente Convénio,
O valor global
do presente
período de
Convênio, pelo periodo
(sessenta)
de 60
60 (sessenta)
meses, éé de R$8.425.513,24
R$8.425.513r24 (oito milhoes,
milhões, quatrocentos ee vinte ee cinco mil, quinhentos
quinhentos ee treze
treze
reais e vinte ee quatro centavos), aa ser repassado
repassado em
em parcelas anuais,
anrrais, conforme
conforme oo cronograma
cronograma de
de
desembolso disposto no Plano de Trabalho Anexo I), em
em forma
forma de
de depositos
depósitos na
na conta
conta bancaria
banciiria
vinculada
enio.
vinculada especiﬁca
específica ee exclusiva
exclusiva do

-
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pAnÁCnef'O UNICO
PARAGRAFO
20% (vinte por cento)
poderá exceder
ÚNICO - O primeiro repasse
repasse nao
não podera
exceder aa2\o/o(vinte
cento) do
do valor
global do instrumento,
Po1tariaInterministerialn°
instrumento, conforme estabelecido no inciso I do art. 41
4I da
daPortaria
Interministerial no
424, de 30 de dezembro de
2016.
de2016.
CLAUSULA
recursos de que trata o presente
CLÁUSULA OITAVA
OITAVA - Os
Os'recursos
prebente Convénio
Convênio destinam-se aà realizacao
realização
do obj
eto deﬁnido
Primeira,
sendo
vedado
o
seu
emprego,
ainda
que
transitoriamente,
objeto
definido na Clausula
Cláusula Primeira,
vqdado o seu
ainda que transitoriamente,
em
nao esteja
em outras
outras despesas
que'não
despesas ou
ou qualquer atividade
atividade que‘
plenamente vinculada
esteja estrita
estrita ee plenamente
vinculada ao
ao
completo ee perfeito desenvolvimento
Trabalho.
desenvolvimento das
das metas estabelecidas
estabelecidas no Plano de
de
PARAGRAFO
PARÁGRAFO UNICO
ÚNICO - Caso seja realizado quantidade menor de
de operacoes
operações anuais
anuais previstas no
no
Plano
Plano de
de Trabalho em
em decorréncia
decorrência de
de demanda menor do
do Concedente, nao
não havera
haverá reducao
redução nos
nos
valores dos repasses, tampouco se
se computara,
computará, como crédito, aa diferenca
diferença aa menor na
na quantidade de
de
operacoes,
I
operações, para compensacoes
compensações nos exercicios
exercícios seguintes.
seguintes.
CLAUSULA
CLÁUSULA NONA - As despesas para o presente exercicio,
exercício, no valor de R$l.685.l02,64
R$1.685 .102,64 (um
milhao,
milhão, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento ee dois reais ee sessenta
sessenta ee quatro centavos), correm
correm aà
conta
conta dos recursos especiﬁcos
específicos constantes do Orcamento
Orçamento de
de Receitas
Receitas ee Encargos
Encargos das
das Operacoes
Operagões de
de
Autoridade Monetaria
OAM
—
em
2019,
conforme
discriminado
a
seguir:
Monetária —
a
-

META
Meta 11
Meta
2
Meta2

Cédigo
Código Orcamentario
Orçamentário
40.39.1.001-0
40.39.t.001-0

Conta
3939.03.08-9

Nota de
de Alocacﬁo
Alocaçäo
90.658
90.6s8

3939.02.05-9_
3939.02.05-9.

90.657
90.657

PARAGRAFO
os exercicios
no Orcamento
PARÁGRAFO PRIMEIRO
PRIMEIRO -- Para
Paraos
exercícios seguintes,
seguintes, o
o Concedente
Concedente consignara
consignaráno
Orçamento
de
de Receitas ee Encargos
Encargos das
das Operacoes
Operações de
de Autoridade
Autoridade Monetaria
Monetaria as
as dotacoes
dotações necessarias
necess¿írias aos
aos
pagamentos previstos, conforme cronograma de desembolso
pagamentos
de
Trabalho.
desembolso previsto no Plano
Plano de Trabalho.
CLAUSULA
CLÁUSULA DECIMA
DÉCIMA - E
É vedada,
vedada, sob
sob pena de
de nulidade
nulidade do ato
ato ee responsabilidade
responsabilidade do
do agente,
agente, a
a
utilizacao
'
utilização dos recursos repassados para:
I - Realizar despesas
despesas a
a titulo
título de
de taxa de
gerência ou
de administracao,
administração, de
de geréncia
ou similar;
similar;
II - Pagar, aa qualquer titulo,
título, servidor ou empregado pﬁblico,
público, integrante
integrante de
quadro de
pessoal
de quadro
de pessoal
do orgao
órgão ou entidade
pública da
entidade publica
Administpção direta ou
da Administracao
ou indireta,
indireta, salvo
salvo nas
nas hipoteses
previstas
hipóteses previstas
em leis federais especiﬁcas
específicas ee na Lei de
de Diretrizes Orcamentarias;
Orçamentárias;
III
III -- Utilizar,
que em carater
Utilizar, ainda
ainda quepem
carâter emergencial,
emergencial, os
recursos para
para ﬁnalidade
os recursos
finalidade diversa
diversa da
da
estabelecida
’
estabelecida no instrumento;
instrumento;
—~

IV - Realizar despesa
despesa em data anterior
anterior aà vigéncia
vigência do
do instrumento;
instrumento;

‘

= =

V - Efetuar pagamento em data
data posterior a
à vigéncia
vigência do instrumento,
instrumento, salvo
salvo se
se o fato
fato ge dor
da despesa tenha ocorrido durante aa vigéncia
do
instrumento
pactuado;
vigência
instrumento pactuado;
VI - Realizar despesas
despesas com taxas bancarias,
banciárias, multas,
multas, juros ou
ou correcao
correção monetaria,
monetária, inclusive
inclusive
referentes
prazos,
exceto,
no
que
se
refere
as
referentes a
a pagamentos ou recolhimentos
recolhimentos fora dos
prazos,
dos
exceto, no que se refere às multas
multas
ee aos
juros, se
“ ' e recursos
aosjuros,
ie decorrentes
decorrentes de
de atraso
atraso n tr
pelo Concedente,
recursos pelo
Concedente, ee desde
que
desde que
os prazos para pagamento ee os
centuais sejam
os
me
'os
aplicados
no
mercado;
os
seJ¿rm os
aplicados no mercado;
LL’
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VII
VII -- Transferir
Transferir recursos
para clubes,
recursos para
clubes, associacoes
associações de
quaisquer entidades
de servidores
servidores ou
ou quaisquer
entidades
congéneres;
congêneres1,
VIII -_-, Realizar despesas
despesas com publicidade, salvo
salvo a de
de carater
caráter educativo,
educativo, informativo ou
ou de
dè
orientacao
orientaçãó social,
qual nao
social, da
da qual
não constem
constem nomes,
nomes, simbolos
símbolos ou
que caracterizem
ou imagens
imagens que
caracterizem
promoção pessoal ee desde,que
promocao
l
desdeque previstas no plano de
de trabalho;
trabalho;

t

IX - Pagamento,
Pagamento, aa qualquer titulo,
título, aa empresas
empresas privadas que
que tenham
tenham em
quadro societario
em seu
seu quadro
societiirio
público da
servidor publico
economia
da ativa,
ativa, ou empregado de empresa
pública, ou de
empresa publica,
de sociedade
sociedãde de
de economia
mista, do orgao
prestados, inclusive consultoria, assisténcia
órgão celebrante, por servicos
serviços prestados,
assistência técnica
técnica
ou assemelhados.
I

I

I

CLAUSULA DECIMA
CLÁUSULA
DÉCIMA PRIMEIRA -- As parcelas deste
deste Convénio
Convênio devem
devem ser
ser liberadas
liberadas em
em estrita
estrita
conformidade com
com oo Cronograma
Cronograma de
de Desembolso
Desembolso aprovado,
aprovado, devendo
devendo ocorrer
ocorrer aa retencao
retenção dos
dos
recursos nos seguintes casos:
'
casos:
II - Quando
verificado, inclusive
inclusive mediante
mediante ﬁscalizaeao
pelo Concedente
fiscalização pelo
Concedeirte ou
por orgao
ou por
órgão
Quando veriﬁcado,
da
Administracao
Pﬁblica:
competente do sistema de controle interno
intemo da Administração Pública:
a)
falta de comprovacao
a) falta
comprovação da
da boa
parcelas anteriormente
boa ee regular aplicacao
aplicação de
de parcelas
anteriormente recebidas,
recebidas,
na forma da legislacao
legislação aplicavel;
aplicável;

.

b)
b) desvio de ﬁnalidade
finalidade na aplicacao
aplicação dos
dos recursos;
justificados no cumprimento das
c)
c) atrasos nao
não justiﬁcados
das etapas
etapas ou
programadas;
ou fases
fases programadas;

d)
fundamentais da
práticas atentatorias
d) praticas
atentatórias aos
princípios fundamentais
aos principios
da Administracao
Administração Pilblica
Pública nas
nas
contratacoes
_na execucao
contratações ee demais atos
praticados.na
atos praticados
execução do
do convénio;
convênio;
e)
e) inadimplemento do executor com relacao
relaþão aa outras
outras clausulas
cláusulas conveniais
conveniais basicas;
básicas;
II - Quando
de adotar
adotar as
as medidas
medidas saneadoras
saneadoras apontadas
pelo Concedente.
apontadas pelo
Quando o executor deixar de
Concedente.
PARAGRAFO UNICO
PARÁGRAFO
ÚNICO —
Concedente "se
se reserva
reserva oo direito de
de exigir aa restituicao
restituição proporcional
proporcional
- O Concedente
dos valores
valores quando comprovado
comprovado oo descumprimento
descumprimento do
do Plano
Plano de
por parte
parte da
de Trabalho
Trabalho por
da Convenente.
Convenente.
CLAUSULA
CLÁUSULA DECIMA
DÉCIMA SEGUNDA
SEGIJNDA -- Os
Os recursos,
recursos, depositados
geridos na
depositados ee geridos
na conta
Òonta bancaria
bancária
especiﬁca
nao empregados
específica do Convénio,
Convênio, enquanto
enquanto não
empregados na
na sua
sua ﬁnalidade,
finalidade, devem
devem ser
ser obrigatoriamente
obrigatoriamente
aplicados, consoante
21 dejunho
de jtmho de
‘
cônsoante §g 4°
4o do
do art.
art. 116
1 16 da
da Lei
Lei n°
no 8.666,
8.666, de
de2l
de 1993:
1993:
,, I - Em cademeta
caderneta de poupanca
poupança de
de instituicao
instituição ﬁnanceira
flrnanceira oﬁcial,
previsão de
oflrcial, se
se aa previsao
de seu
seu uso
uso for
for
igual ou superior aa um més;
mês;
II - Em fundo
ou operacao
frrndo de
de aplicacao
aplicação ﬁnanceira
financeira de
prazo,ou
de curto
curto prazo,
operação de
de mercado
mercado aberto
aberto lastreada
lastreada
em titulo
pública, quando sua
título da divida
dívida publica,
sua utilizacao
utilização estiver
prevista para
para prazos
estiver prevista
prazos menores.
menores.
PARAGRAFO
PARÁGRAFO UNICO
ÚNICO - Os
Os rendimentos
rendiìnentos
computados aa crédito
crédito do Cohvé '
estando
condicoes
estando sujeitos
sujeitos as
às mesm
transferidos
transferidos.

'

das
das aplicacoes
aplicações ﬁnanceiras
financeiras devem
devem ser
ser obrigatoriament
o
'
os, exclusivamente,
exclusivamente, no
no objeto
objeto de
de sua
sua ﬁnalida ,
de pre acao de
contas
exigidas
para
de contas exigidas para os
os recursos
recursos
‘A
A

I
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Cf,ÁUSUf,¡, DECIMA
CLAUSULA
OÉCnn¿, TERCEIRA - A utilizacao
utilização dos recursos,
recursos. em desconformidade
desconformidade com
com oo
pactuado no instrumento
pactuado
ara obrigacao
instrumento ensej
ensejará
obrigação da
da Convenente devolve-los
devolvê-los devidamente
devidamente atualizados,
atualizados,
confonne
Fazenda Nacional, com
coirforme exigido para a quitacao
quitação de débitos para com aaFazendaNacional,
corn base
base na
na variacao
variagão
da
da Taxa
Taxa Referencial
Referencial do
Especial de
de Liquidacao
Liquidação ee de
de Custodia
Custódia -- SELIC,
SELIC, acumulada
do Sistema Especial
acumulada
mensalmente, até
mensalmente,
até o
o t'1ltimo
último dia
dia do
do més
mês anterior ao
ao da
da devolucao
devolução dos
dos recursos,
recursos, acrescido
acrescido esse
esse
montante de 1%
lp/o (um por cento) no més
mês de
de efetivacao
efetivação da
da devolucao
devolução dos
dos recursos.
recursos.
VI
vr —- DA PRESTACAO
PRBSTAÇÃO DE
Un CONTAS
CONTAS

CLAUSULA
DECIMA QUARTA
CLÁUSULA DÉCIMA
prestações de
As prestacoes
de contas parciais relativas aos
aos recursos
recursos
QUARTA -- As
ﬁnanceiros
60
(sessenta)
dias
financeiros repassados devem
pela Convenente até
devem ser
ser apresentadas pela
(sessenta)
até 60
dias apos
após 0
o
interregno de
tenno; ee.apa prestacao
de 12
12 (doze) meses
meses a
a partir da
da assinatura
assinatura deste_
prestação de
deste.termo;
de contas
contas ﬁnal,
final, até
até
(sessenta) dias
60
mediante apresentacao
60 (sessenta)
dias apos
após oo término
término da
da vigéncia
vigência deste
deste Convénio,‘
Convênio,'mediante
apresentação de
de
documentacao
documentação especiﬁca,
específica, conforme
conforme modelos presentes no Anexo III, composta,
composta, no
no minimo,
mínimo, por:
I - Relatorio
eto;
Relatório de cumprimento do obj
objeto;
II - Declaracao
dos obj
etivos aa que se
Declaração de
de realizacao
realizaçãodos
objetivos
se propunha o
o instrumento;
instrumento;
III - Relatório
Relatorio de prestacao
prestação de contas;
- ry
IV - Demonstrativo da execucao
execução da
da receita ee da
da despesa;
despesa;
V - Relacao
Relação de pagamentos;
VI - Rehçáo
Relacao cle
de servicos
serviços contratados;
VII
VII - Relacao
Relação de bens adquiridos;
adquiridos;
VIII
Vm - Documentos comprobatorios
comprobatórios dadespesa;
da despesa;
IX - Comprovante
Comprovante de recolhimento do saldo de
recursos, quando houver;
de recursos,
houver;
X - Termo de compromisso
compromisso por meio do
do qual aa Convenente
Convenente se
se obrigaa
obriga,a manter
manter os
os documentos
documentos
relacionados
relacionados ao
ao instrumento, pelo
pelo prazo
prazo de
(dez) anos,
de 10
l0 (dez)
anos, contados
contados da
da data
que foi
data em
em que
foi
apresentada aa prestacao
contas
ou
do
decurso
do
prazo
para
a
apresentacao
da
prestacao
prestação de
de contas
do decurso do
para aapresentação da prestação de
de
contas.
,

.

PARAGRAFO
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A prestacao
prestação de
de contas
contas inicia-se concomitantemente
concomitantemente com
com aa liberacao
liberação
da primeira parcela dos recursos/ﬁnanceiros.
.
recursos- financeiros.
PARAGRAFO
PARÁGRAFO SEGUNDO - O Relatorio
Relatório de Cumprimento do
do Objeto
Objeto devera
deverá conter
conter os
os subsidios
subsídios
necessarios
para
a
avaliacao
e
manifestacao
do
gestor
quanto
a
efetiva
conclusao
necessários paru a avaliação e manifestação do gestor quanto à efetiva conclusão do
do objeto
objeto
pactuado e da conformidade
recebidos em
transferéncias.
conformidade na
na aplicacao
aplicação dos
dos recursos
recur'sos recebidos
em transferênsias.

petUt6¡rçto TERCEIRO
PARAGRAFO
TERCEIRO -- O
gestor propora,
proporá, no
O gestor
prazo de
no prazo
(sessenta) dias
de 60
60 (sessenta)
dias contados
contados do
do
recebimento, aà Cheﬁa
ressalvas
ou
Chefia do Departamento de
de Seguranca,
Segurança, aa aprovacao,
aprovação, aprovacao
aprovação com
com ressalvas ou
a rejeicao
rejeição das contas
contas apresentadas
apresentadas pela Convenente,
que sera
Convenente, que
será decidida
decidida em
em até
até um
ûm ano
ano contado
contado da
da
data de entre r . ‘v - - ente da
da documentacao,
documentação, prorrogavel
prorrogável por no
período,
no maximo
máximo igual
igual periodo,
desde q ~ evidamentejustiﬁca.
_
‘

‘Em '-1'4’ ’
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v11
vII -- DA
DA ALTERACAO
nr,rrnaç.Lo

CLAUSULA
Ct ÁUSUln DECIMA
OÉCnt¡, QUINTA
presente instrumento pode ser alterado por aditamento,
O presente
QUINTA - O
justificada, aa ser
mediante proposta devidamente fonnalizada
formalizada ee justiﬁcada,
apresentada no minimo
ser apresentada
mínimo 30
30 (trinta)
dias antes do término de sua
eto aprovado.
sua vigéncia,
vigência, vedada aa alteracao
alteração do obj
objeto

VIII
III -- DA
DA RESCISAO
RESCISÃo E
n, DENUNCIA
onNúncr¡. r

r

A

'

CLAUSULA
CLÁUSULa DECIMA
uÉcfnn¡, SEXTA - O
o presente instrumento
instrumento pode ser
ser rescindido,
resçindidà, aa qualquer tempo
temþo
ee por qualquer das partes, em razao
A
razão de:
I - Descumprimento
de quaisquer de
Descumprimento de
de suas
suas clausulas
cláusulas ou condicoes;
condições;
' II - A constatacao,
constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorrecao
incorreção de informacao
qualquêr
informação em
em qualquer
documento apresentado;
'
’
apresentado;
III - A veriﬁcacao
circunstancia que enseje
verificação de qualquer gircunstância
enseje a instauracao
instauração de
de tomada
tomada de
de contas
contas
especial;
A
especial;
IV
IV -- Superveniéncia
Superveniôncia de
de nonna
norma. legal
que oo tome
legal ou
ou fato
fato administrative
administrativo que
tome formal
formal ou
ou
materialmente
.
materialmente inexequivel.
inexequível.
,

.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A rescisao
rescisão deve ser
ser comunicada por escrito,
escrito, produzindo efeito
efeito 60
60
(sessenta) dias apos
compromissos
assumidos.
após o recebimento, subsistindo no intervalo todos os
os compromissos assumidos.
PARAGRAFO
PARÁGRAFO SEGUNDO
SEGUNDO - A rescisao
rescisão do
do Convénio
Convênio suspende
suspende deﬁnitivamente
definitivamente aa liberacao
liberação de
de
recursos ﬁnanceiros.
financeiros.
CLAUSULA
CLÁUSULA DECIMA
DÉCIMA SETIMA
SÉTIMA - Qualquer
das partes pode denunciar
presente Convénio,
denunciar oo presente
Convênio,
Qualquer das
independentemente de
somente
pelas
obrigacoes
de justo motivo, ﬁcando
partícipes responsaveis
ficando os
os participes
responsáveis somente pelas obrigações
e auferindo as
as vantagens
vantagens do tempo em que
que participaram voluntariamente
voluntariamente da
que lhe
da avenca,
avença, sem
sem que
lhe
caiba qualquer sancao,
60
(sessenta)
dias.
sanção,, desde que o faca
faça por escrito, mediante
mediante aviso
aviso prévio de
(sessenta)
de 60
dias.

IX
IX DISPOSIÇÕES GERAIS
GERAIS
- DISPOSICOES
CLAUSULA
o Concedente
cLÁusuLA DECIMA
DÉCIMA OITAVA
qbrigam a:
oITAvA -- o
concedente ee aa Convenente
convepente S6
se obrigam
a:
I - Manter sigilo acerca
dos sistemas
infonnacoes que
acerca.dos
sistemas de
de seguranca
segurança utilizados, bem
bem como
como das
das informações
que
os envolvidos na execucao
execução deste
deste Convénio
Convênio tiverem conhecimento;
conhecimento;
II
perfeito entrosamento
II -- Manter
Manter perfeito
entrosamento entre
plena execucao
entre si,
si, objetivando
objetivando aa plena
presente
execução do
do presente
Convénio,
Convênio, solucionando
solucionando os casos
c¿rsos omissos,
omissos, as
quaisquer divergéncias
as dﬁvidas
dúvidas ou
ou quaisquer
divergências através
através de
de
consultas
ou
suprimindo
clausulas,
se
necessario,
por
meio
consultas ee mutuo
mútuo entendimento, ampliando
ampliando ou suprimindo õl¿usulas, se necessiírio, por meio
de aditivos.
l
aditivos
CLAUSULA
CLÁUSULA DECIMA
DECIMA NOVA
NOVA -. E
É prerrogativa do
do Concedente
Concedente assumir
assumir ou
ou transferir
transferir aa
responsabilidade pela
no caso de
pela execucao
exegução do
do objeto,
obj
paralisaçâo ou
de paralisacao
o.t da
da ocorréncia
ocorrência de’
de fato
fato
relevante, de modo aa evitar sua
'nuidade.
sua desc
)
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CLAUSULA
ClÁUSUf,¡, VIGESIMA
VICESIMA - E
É da Convenente o direito de propriedade dos bens remanescentes
do
do Convénio,
Convênio, assim
assim considerados os
permanentes adquiridos com
os equipamentos
equipamentos ee materials
materiais pennanentes
recursos deste instrumento.
instrumento.
‘

r

r

‘-

CLAUSULA
CLÁUSULA VIGESIMA
VIGÉSIMA PRIMEIRA - O Concedente, no relacionamento
relacionamento com a Convenente,
deve ser representado,
ou
separadamente,
pelo
Chefe
do Departamento de
representado, em conjunto
conjunto
de Seguranca
Segurança
(DESEG),'pelo
(DESEG),
pelo Gerente de Seguranca
Segurança em Brasilia
Brasília (DESEG/GSBSB), pelo gestor ee pelos ﬁscais
fiscais
do Convénio.
Convênio.
CLAUSULA
VIGESIMA SEGUNDA
publicado, em até
CLÁUSULAVIGESIMA
Extrato deste ajuste deve ser
SEGUNDA-- Extrato
serpublicado,
até 20 (vinte)
dias corridos,
do
Estado, pela
conidos, no Diario
Diário Oﬁcial
Oficial da Uniao,
União, pelo Concedente, e no Diario
Di¡ário Oﬁcial
Oficial
Convenente.
'
.
Convenente.
CLAUSULA
CLÁUSULA VIGESIMA
VIGÉ,SIMA TERCEIRA
TERCEIRA -- Havendo
Havendo irregularidades
inegularidades neste
neste instrumento,
instrumento, oo
Concedente devera
deverá entrar em contato com a Ouvidoria de Combate aà Conupcao
Comrpção do
do Govemo
Governo do
Distrito Federal, no telefone 0800-6449060
Decreto
n°
34.031,
de
12
de
dezembro
de
2012.
0800-6449060 —
no
deiembrc
de20l2.
v

CLAUSULA
partícipes comprometem-se
CLÁUSULA VIGESIMA
\rIGÉSIMA QUARTA
Os participes
comprometem-se aa submeter eventuais
QUARTA -- Os
controvérsias,
presente ajuste,
controvérsias, decorrentes do
do presente
perante aa Camara
ajuste, aà tentativa de
de conciliacao
conciliação perante
Câmara de
de
Conciliacao
Conciliação e Arbitragem
Arbitragem da Administracao
Administração Federal (CCAF), da Advocacia-Geral da
da Uniao,
União, nos
nos
termos do art. 37 da
Lei no
n° 13.140,
art. 11
dalei
13.I40, de 2015, do
do'art.
l1 da Medida Provisoria
Provisória n°
no 2.180-35, de
de 24 de
de
agosto
de
2001,
e
do
art.
18,
inciso
III,
do
Anexo
I
ao
Decreto
n°
7.392,
de
13
de
dezembro
de
agosto de200l, e
art. 18,
ao Decretono
de 13
de
2010.
Nao logrando éxito
2010.Não
êxito aa conciliacao,
conciliação, sera
será competente
questões decorrentes
competente para dirimir
dirimir as
as questoes
decorrentes deste
deste
Convénio,
o foro da Justica
Convênio, ô
Justiça Federal, Secao
Seção Judiciaria do Distrito Federal, por forca
força do inciso I do
art.
art. 109 da Constituicao
Constituição Federal.
Assim justos e acordados,
acordados, assinam este Convénio
Convênio em 22 (duas) vias de igual teor ee forma, para oo
mesmo efeito.
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Pela
Pela CONVENF. ‘TE
Enes LOBAO
Stéfano
Stéfano EneLsé.gDB“AO
CORONELOOPI\JI
CORONE
Mat. 50.29915
Mat.50.299/5
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PeDcEoNcE

RRæhah,

Cesar Gardoæ
Paulo Cesar
Nome: a.o1s.
-- Paulo
Cardoso on
Segurança
do
Matricu%amnl,ié3l;§°91<;ga£B<1;BSe9umﬂ93
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