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Oficio  n° 295/2019 -GP

Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

A Vossa  Excelencia  o Senhor

Presidente Abner Rodrigues de  Moraes  Rosa

Gabinete do  Presidente da  Camara  Municipal de Jacarei

Assunto:  Projeto de Lei  n° 19/2019

Excelentissjmo Senhor Presidente:

Vereadores,

Jacarei,13  de junho de  2019.

Encaminho  anexo,  Projeto  de  Lei  n°  19/2019.  para  apreciagao  dos  Senhores

Projeto  de  Lei  n°  19/2019  -"Altera  a  Lei  n°  6 237,  de  14  de  novembro  de

2018,  que  "Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar  operaeao  de  credito  externo.

com garantia  da  Uniao, junto a Corporagao Andina  de  Fomento -CAF  para  implementaeao

do  Programa  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Social  do  Municipio  de  Jacarei,  e  da  outras

providencias.  "

Sendo  o  que   nos  compete  para   o  momento,   aproveitamos  a  oportunidade

para  renovar votos de estima e consideragao.

Respeitosamente,

( LiTTJC` - q-
IZAi-frs'`josE  DE  SANTANA

Prefeito  do  Municipio de  Jacarei
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PROJETO  DE  LEI  N°  19,  DE  13  DE JUNHO  DE 2019.
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Altera  a  Lei  n°  6.237,  de  14  de  novembro  de  2018,  que  "Autoriza  o

Poder  Executivo  Municipal  a  contratar  operagao  de  credito  externo,

com  garantia  da  Uniao,  junto  a  Corporaeao  Andina  de  Fomento  -

CAF  para  implementaeao  do  Programa  de  Desenvolvimento  Urbano

e Social do Municipio de Jacarei, e da outras providencias. "

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  no  uso  de  suas  atribuig6es  faz

saber que a Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte  Lei.

Art.10 Altera  a  ementa  e  o  artigo  10  da  Lei  n°  6.237,  de  14  de  novembro  de

2018, que passa a vigorar com a seguinte redaeao:

"Autoriza   o   Poder   Executivo   Municipal   a   contratar   operagao   de   cfedito

externo,   com   garantia   da   Uniao,  junto  a   Corporagao  Andina  de   Fomento  -  OAF   para

implementagao   do   Programa   de   Desenvolvimento   Urbano   e   Social   do   Municipio   de

Jacarei, e da outras providencias."

(. . .)

"Art.    1°      Fica   o   Poder   Executivo   Municipal   autorizado   a   contratar

operaeao  de  cfedito  externo junto  a  Corporagao  Andina  de  Fomento  -CAF,  com  a

garantia  da  Uniao,  ate  o  valor de  US$  60.000.000,00  (sessenta  milh6es  de  d6lares),

no   ambito   do   Programa   de   Desenvolvimento   Urbano   e   Social   do   Municipio   de

Jacarei, destinado a promover requalificaeao urbana por meio de ae6es nas areas de

mobilidade   urbana,    macrodrenagem   e   meio   ambiente,    observada   a   legislagao

vigente,  em  especial  as  disposi?6es  da  Lei  Complementar  n°  101,  de  04  de  maio  de

2000.„

Pra¢a  dos Tres Poderes, 73 -29 andar -Centro -Jacarei -SP
Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax.  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br
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Art.  20  Esta  Lei  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicagao,   revogando  as

disposig6es em contfario.

Gabinete do  Prefeito,  13 de junho de 2019.

lzAIAS JOSE  DE SANTANA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a dos Tres Poderes,  73 -29 andar -Centro -Jacaref -SP
Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@jacarei.sp.gov.br €:.:. -



Prefeitura de Jacarei
Gabinete do Prefeito

MENSAGEM

Este  Projeto  de  Lei visa  alterar a  ementa  e  o  artigo  10 da  Lei  n° 6.237,  de  14

de  novembro  de  2018,  que  "Autoriza  a  Poder  Executivo  Municipal  a  contratar operaeao de

ctedito  externo,  com  garantia  da  Uniao,  junto  a  Corporaeao  Andina  de  Fomento  -  CAF

para  implementagao  do  Programa  de  Desenvolvimento  Urbano  e  Social  do  Municipio  de

Jacarei, e da outras providencias.

0  Projeto  de  Lei  modifica  o  artigo  1° da  Lei  n°  6.237/2018  alterando  o  nome

do  Banco  de   Desenvolvimento  da  America   Latina  -  OAF  para  Corporaeao  Andina  de

Fomento -CAF e retira a meneao ao Anexo.

Destaca-se  que,  as  alterag6es foram  uma  orienta?ao  da  Procuradoria  Geral

da Fazenda Nacional para adequar ao padrao da Corporaeao Andina de Fomento -CAF.

A    primeira    alteragao    se   justifica    em    razao    do    nome    do    Banco    de

Desenvolvimento da America  Latina -CAF,  se referir ao nome fantasia da pessoa juridica,

sendo a  razao social  Corporaeao Andina de  Fomento -CAF,  assim constante  no Contrato

de Financiamento.

A segunda  alteraeao que  retira a  mengao ao Anexo da  Lei visa compatibilizar

os anexos do contrato e suas rodadas de negociaeao com a Lei n° 6.237/18.

Tal  alteraeao  se  faz  necessaria  a  tim  de  agilizar  a  analise  e  aprovaeao  do

financiamento, tendo em vista que o Contrato de Operaeao de Cr6dito sera analisado pela

Presidencia,  Casa  Civil,  Governo  Federal  e  pela  Comissao  de  Assuntos  Econ6micos  do

Senado Federal.

Desta   forma,    com   a   tramita?ao   do   contrato   pelos   respectivos   6rgaos

responsaveis pela aprovagao,  pode haver a modificagao do tempo,  prazo e das condig6es,

e  consequentemente,  a  manuteneao  da  men?ao  do  Anexo  no  artigo  10  poderia  gerar  o

engessamento da tramitagao e aprovagao do processo.
Pra¢a  dos Tres  Poderes,  73  -2Q  andar -Centro -Jacai.e` -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12)  3961-1092 -gabinete@iacarei.sp.gov.br
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Ademais,   a  retirada  do  Anexo  se  faz  importante,  visto  que  a   negociagao

contratual  realizada  em  Brasilia junto  com  a  Corporagao Andina de  Fomento,  Procuradoria

Geral  da  Fazenda  Nacional,  Secretaria  do  Tesouro  Nacional  e  a  Secretaria  de  Assuntos

Econ6micos  lnternacionais  ficou  acordado  a  drenagem,  regularizagao  e  pavimenta?ao  do

Bairro Vila  lta  11,  do  Municipio  de  Jacarei.

A16m   disso,   foi   acordado   na   reuniao   que   sera   implantado   uma   Usina

Fotovoltaica dentro do Viveiro Municipal de Jacarei.

Portanto,   a   Administragao   Pi]blica   apresenta   o   Projeto   de   Lei   visando   a

celeridade    e    aprovaeao    do    contrato    de   financiamento,    sendo    que    tao    logo    seja

concretizado    o    financiamento,    a    Administragao    encaminhara    o    contrato    e    demais

documentos para analise e conhecimento da Camara  Municipal dos Vereadores.

Por  fim,   ressalta-se   que   este   Projeto   de   Lei   possui   s6lido   escopo   legal,

conforme disp6em  o  inciso  I  do  art.  30  da  Constituigao  Federal,  art.  60  e  incisos  I  e VI  do

art. 61  da  Lei n° 2.761  de 31  de mango de  1990,  Lei Organica do  Municipio de Jacarei.

Justificado    nestes   termos,    a    fim   de   que    a    proposta    possa    alcangar

plenamente   os   seus   objetivos,   encaminhamos   o   Projeto   de   Lei   para   apreciagao   e

aprovaeao dessa Casa  Legislativa.

Gabinete do Prefeito,  13 de junho de 2019.

`     ¥j€=E+SA~NTfiNA
Prefeito do Municipio de Jacarei

Pra¢a  dos Tr€s  Poderes,  73  -29  andar -Centro  -Jacarei` -SP

Telefone:  (12)  3955-9111 -Fax:  (12) 3961-1092 -gabinete@jacare.I.sp.gov.br
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iACAREf-sp I A cORpORAcfro ANDINA DE FOMENTO -CAF COM GARANTIA DA REpt]BLicA

FEDERATIVA DO  BRASIL

Na    cidade    de    Brasl'lia,    realizou-se    a    negociacao    contratual,    relativa    ao    "Programa    de

Desenvolvimento  Urbano  e Social  do Municfpio de Jacarer, Sao  Paulo (PRODUS)",  nos dias 06 e

07 de junho de 2019, no escrlt6rio de representacao local da Corporacao Andlna de Fomento-

CAF,  sito  a  SAF  Sul,  Quadra  2,  Late 4,  Bloco  D,  Ed.  Via  Esplanada,  Sala  404,  Brasilia-DF,  com  a

participacao de representantes do  Municipio de Jacaref (lzaias Jos6 de Santana,  Celso Florencio
de Souza e  Renato Ratti), da  Procuradciria-Geral  cla  Fazenda  Nacional -PGFN-ME (Suely Dib de

Sousa  e  Silva),  da  Secretaria  do Tesouro  Nacional  -STN-ME  (Juliana  Diniz  Coelho Arruda),  da

Secretaria de Assuntos Econ6micos lnternacionais -CGFE-SAIN/ME (Marcelc) M. de Paula e A16x

Fabiano  Ribeiro de  Magalhaes) e da  CAF  (Sandra Srulev.ich, Jos6  Rafael  Neto,  Paulo  Rodrigues,

Alicia  Molina,  Danny F`odriguez,  Manuel Cervero e "ago Cripa), com a final.idade  de negociar as

minutas  do  contrato  e seus anexos (Condic6es  Particulares de Contratag5o,  Anexos A,  a e  C)  a

ser celebrado entre  a  CAF e  o  Munici'pio de Jacarei,  no Estado de Sao Paulo, com a garantia da

Reptlblica  Federativa  do  Brasil.  Realizada  a  negocia¢2io,  foram  acordadas as  minutas  redigiclas

exclusivamente no idioma portugues,  cujas c6pias seguem anexas.

1.     A presente negocia¢5o esta amparada  pela Resoluc5o COFIEX n. 07/0130 de 6 de junho

de 2018.

2.     O financiamento sera submetido a aprovagao da CAF.

3.     Em relacao a cl5usula  12a,  do Anexo A,  "Pagamentos Antecipados", a Mutu2irio decidiu

pela opc5o "2'', ja constante do referido anexo.

4.     Os representantes  do  Minist6rio da  Economia  (STN  e  PGFN)  reiteraram  a  necessidade

de qLie,  uma  vez atendidas as  condig6es  pr6vias  ao  primeiro desembolso descritas  nas

Condic6es   Particulares   de   Contratacao,   a   CAF   devera   informar   ao   Minist6rio   da

Economia,  par se tratarem  de  condig6es  para  assinatura  de contrato  para  o  Governo

Federal.

5.     A  CGFE-SAIN/ME  reiterou  que  qualquer  altera;ao  que  se  faca  necess5ria  nos  termos

contratuais,  ap6s a  assinatura,  devera ser precedida  de apreciag5o  pelo Grupo T6cnico

da  COFIEX, sendo esta  uma  exigencia  legal.

6.     A  CAF  informou  que  os  clesembolsos  do  Programa  somente  poderao  ser  solicttados

durante   a   perl'odo   determinado   na   clausula   sexta   das   Condig6es   Particulares   de

Contrata¢5o.

7.     A  CAF  colaborar5  com  o   Munici'pio  para  a   boa   execuc5o  do  Programa,   incluindo  a

elaborac5o do MOP e o fornecimento de modelos de relat6rios e termos de referencia,

especlalmente em relac5o aos temas ambientais.

8.     A CAF e  a  Municfpio  de Jacaref concordaram  que  no  relat6rio inicial  serao incluidas  as

atualizac6es  sabre  obras  de  esgotamento  sanit5rio  em  desenvolvimento  pelo Servicc)

Aut6nomo de Agua e Esgotos de Jacarei nas areas de interven¢5o do Programa, as quais

```,`t::try!
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estao   orientadas   a   solucionar   eventuais   problemas   relacionados   ao   lancamento

clandestino de esgotos em cursos de agua que possam vir a prejudicar a funcionalldade

final  de  obras  financiadas  pela  CAF.  Essa  lnformac5o  sera  atualizada  periodicamente,

conforme estabelecido no MOP.

9.    A redacao da clf usula 79,  D, 5 sera confirmada posteriormente, depois de verificada a

operacionalidade  da  regra  junta  a  area  t€cnica  de  CAF.  Caso  n5o  seja  acelta,  serf

adotada a seguinte redac§o:

"Apresentar evid6ncia do aporte de recursos de contrapartida  local, conforme

o pari passu estabelecido no Quadro de Usos e Fontes do Programa (constante

do Anexo 8).  Essa evidencja sera verificada quando da comprovacao de que os

desembolsos  acumulados  atingiram  os  percentuais  de  30%  (trinta  par cento),

60% (sessenta par cento) e 90% (noventa par cento) do total do empr6stimo. "

Brasilia, 07 de junho de 2019.

` .-,. i..       .I,a Jose de Santana
Prefeito de Jacare`

#£f+to     drrdJuliana  Dlniz

Procurador do Municrpio de Jacarel

Secretaria do Tesouro Naclonal -STN/ME            Procuradoria a Fazenda  Nacional -PGFN/ME

;:i:---/-
os lnternacionais                     Corporacao Andina de Fomento -CAF

¢% , £ -
Jci  Efiafa   I   Veto

Corporacao Andina de Fomento -CAF                   Corporacao Andina de Fomento -CAF
`.)\\
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CONTRATO DE EMPRESTIM0

ENTRI] A

cORpORAcao ANDINA DE FOMEr`ITO.

Ej2

MUNIcipI0 DE JACAREf

CONI)IC6ES PARTICULARES DE CONTRATACAO

-:i:i-1;:=3`

Pelo presents instrumento de Contrato de Emprdstimo que celebram a Corpora€ao Andina de
Fomento, doravante denominada CAF, representada neste ate por seu Diretor Representante no
Brasil, Senhor Jaime Manuel Holguin Torres, devidamente autorizado, por uma Parte; e por outra
parte, o Municfpio de Jacaref, no Estado de Sao Paulo, Reptiblica Federativa do Brasil, doravante
denominado "Mutudrio", representado neste ato pelo Senhor Izaias Jos6 de Santana, na qualidade
de Chefe do Poder Executivo, devidamente autorizado, mos termos e condie5es a seguir expostos:

Considerandos

Considerando  que  o  Mutufrio  solicitou  a  CAF  urn empr6stimo  para  financiar  parcialmente  o
Programa de Desenvolvimento Urbano e Social do Municfpio de Jacarei,  S5o Paulo (PRODUS),
doravante denominado "Programa".

Considerando   que   a  CAF  entendeu   que   o   Programa  5   elegivel  para   o   financiamento   e,
consequentemente, consentiu em aprovar o emprdstimo em favor do Mutudrio, sujeito aos terlnos
e condig6es estipulados no presente documento.

Considerando  que  as  obrigap5es  financeiras  do  Contrato  serao  garantidas  solidariamente  pela
Reptiblica Federativa do Brasil,  doravante denominada "Garantidor",  em conformidade com  o
Anexo "C" ("Contrato de Garantia").

CLAUSULA PRIMEIRA: Objeto do Empr€stimo

De  acordo  com  as  clausulas  do presents  Contrato  de  Emprfestimo  e  sujeito  as  condie6es  nelas
estabelecidas, a CAF se compromete a emprestar ao Mutualio, sob a forma de mtituo, o montante
indicado na C16usula Segunda, e o Mutudrio o aceita com a obrigagao de utiliza-1o exclusivamente
para financiar o Programa a ser executado no Municipio de Jacarei/SP, ben como a amortiza-lo
nas condig6es pactuadas neste Contrato de Empr6stimo.

CLAUSULA SEGUNDA: Montante do Empr6stimo

De acordo com as clausulas do presente Contrato, o empr6stimo que a CAF concede ao Mutuario
sera de ate US$ 60.000.000,00 (sessenta milh6es de D61ares).

..-,P
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•   CiAUSULA "RCEIRA: Prazus do contrato de Emprtstimo

0  emprdstimo  tera urn prazo  total  de  16  (dezesseis)  anos, inclufdo  o Prazo  de  Carencia de  66
(sessenta e seis) meses, contado a partir da assinatura do presente Contrato.

CLAUSULA QUARTA: Aplicagiv duo Recursus do Programa

0 Mutuario concorda expressamente que os recursos do empr5stimo serao destinados a financiar
unicanente gastos do Programa, incluindo os  seguintes itens:  (i)  obras;  (ii)  aquisicao de bens e
equipamentos;   (iii)   contratapao   de   projetos,   consultorias   e   servigos;   e   (iv)   comissao   de
financiamento e gastos de avaliapao do empr6stimo CAF.

0 Programa esta descrito de forma detalhada no Anexo "8", parts integrante do presente Contrato.

CLAUSULA QUINTA: 0 "6ngao Executor"

As fung6es do 6rgao Executor, conforme indicadas no Anexo .`A" ficarao sob a responsabilidade
da Seeretaria Municipal de Govemo, ou outro ente que vier a sucede-la com atribuig6e§ similares,
mos termos da legislap5o local, por interm6dio da Unidade Coordenadora do Programa (UCP).

CLAUSULA SEXTA: Prazos para Soljcitar Primeiro e tiltimo Desembolsos dos Recursos
do Empr6stino

0 Mutuato terf urn prazo de ate 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de ate 60
(sessenta) meses para solicitar o riltimo desembolso do emprdstimo. Esses prazos serao contados
a partir da data de assinatura do presente Contrato.

CLAUSULA stTIMA: Condi£6es Especiais de Desembolso dos Recursus do Emprdstimo
Os  desembolsos  do  emprdstimo  estarao  sujeitos  ao  cumprimento,  por  parte  do  Mutudrio,  das
condig6es estabelecidas na Clfusula 5 do Anexo "A" e das condie6es especiais abalxo, de forma

:::ffntcoo::[st:erisgafsfast6crj:'tfsdeansd:egtuaeco[a¥suuTadrsj:tip:rae::a&£:£citxaee9ee¥of:edesembo[Soeo

A.  Previas ao primeiro desemboLso
Apresentar:

i.       C6pia do documento legal de criapfro da ucp com descri?ao da sua estrutura e a designapfro
dos  respectivos  profissionais  com  capacidade  tdenica  para  a  adequada  exeeueao  do
Prograna.

ii.      O Manual de operapao do prograna (MOP), conforme acordado com a CAF.
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8.   Previamente ao in['cio dos I)rocessos de licitacao dos cont|.atos  a serem financ.iTisi=|T::'TLt:y;i:`€`
pela CAF

Pelo memos 15 (quinze) dias corridos antes da publicapao de cada edital de licitagao, apresentar:
1.    Edital  de  licitapao  para  a  contrataeao  de  obras,  incluindo  os  projetos  de  engenharia  e  as

especificag6es  tecnicas  gerais  e  particulares,  bern como  ambientais,  sociais  e  de  seguranga
vifria, caso aplicfvel.

2.   Atualizap5o do orgamento detalhado de cada obra ou lore de obras, cujo contetido mi'nimo sera
indicado no MOP.

3.    Edital de licitapao e seus anexos para a contratapao da supervisao tdenica, anbiental e social
das obras.

4.    C6pia dos estudos ambientais exigidos pela legislaeao nacional vigente. quando aplicavel.
5.    Edital  de  }icitapao  e  seus  anexos  para  a  contratagao  de  outros  servigos/consultorias  ou

aquisig6es de bens.

C.  Previamente ao inl'cio de cada contrato a ser financiado pela CAF
Pelo  memos   15  (quinze)  dias  corridos  antes  do  infcio  fisico  de  cada  atividade  ou  gmpo  de
ati vidades, apresentar:

1.    As   respectivas   homologag6es   emitidas   pelo   Mutuario,   nas   quais   conste   que   as
contratap6es,   no   ambito   do  Programa,  estao   em  conformidade   com  o   contrato   de
empr6stimo e com a legislapao brasileira vigente relativa a licitap6es e contratap6es com a
Administra€ao Ptiblica.

2.    C6pia   das   publicap5es   realizadas   referentes   aos   processos   licitat6rios;   das   atas   de
julgamento das propostas apresentadas; e da adjudicagao e dos contratos assinados.

3.    Cronograma atualizado de execugao ffsica e financeira.
4.    C6pia do contrato assinado de supervisao t5cnica, ambiental e social de obras.
5.    Documento   que   demonstre   a   liberapao   das   dreas   de   intervengao,   ou   medidas   de

desapropriapao em trechos de obras, quando aplicavel, nos termos da legislapao vigente.
6.   Medidas  de  gestao  de  trafego  em  areas  de  influencia  de  obras,  quando  aplicavel,  cujo

conterido minimo sera definido no MOP.
7.    C6pia das  liceneas  e/ou  autorizag5es  ambientais  vigentes,  estabelecidas  pela  legislag5o

local aplicavel.
8.   Ag6es de gestao das interferencias dos servieos afetados pela obra, incluindo oreamento,

cronograma e responsgiveis.
9.   Acdes de comunicapao e resolueao de conflitos relacionados com a execugao das obras.

D.  Durante o periodo de desembo]so
I.   Observar  as  Salvaguardas  Ambientais  e  Sociais  aplicaveis  is  operap6es  da  CAF  e  a

legi slagao ambiental vi gente.
Apresentar:

2.    No prazo de 30 (trinta) dias contados da data de assinatura do Contrato de Empr6stimo, o
Plano de Contratag6es e Aquisig6es do Programa, definido para urn perfodo de, no mhimo.
18 (dezoito) meses e conforme os requisitos estabelecidos no MOP.

3.   Dentro  do  prazo  de  90  (noventa)  dias  contados  a  partir  do  primeiro  desembolso  do
empr6stimo,  o  Mutudrio  devera  apresentar  evidencia  de  que  foi  iniciado  o  processo

er
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contratapfro de uma empresa de auditoria extema com reconhecida capacidade tecnica, com
a finalidade de auditar anualmente, durante o pen'odo de desembolso do empr5stimo, os
procedimentos de contratapao, as demonstrap5es financeiras, o oumprimento de cl6usulas
contratuais e o uso dos recursos do Programa, de acordo com a legislapao aplicavel.

4.   Acadaano:
i.       Evidencia,  ate  31  de dezembro,  da inclus5o  dos  aportes  locais  do Ptograma no

Projeto de Lei Oreamentfria Anual (PLOA);
ii.       C6pia da pubticapfro  da Lei  Ongamentata Anual  (LOA),  em  ate 45  (quarenta e

cinco) dias dessa publicapao, constando os aportes locals relativos ao Programa.
5.   Ao atingir 309ro (trinta por cento), 60% (sessenta por cento) e 90% (noventa por cento) da

comprovapfro dos gastos do empr6stimo, evidsncia do aporte dos recursos de contrapartida
local, confome o prrl. paw.sH total estabelecido no Quadro de Usos e Fontes constante do
Anexo 8.

PTeviamente, para analise da CAP, qualquer modificapao no escopo, custo ou prazos dos
projetos ou outras ap6es financiadas com recursos do emprfetimo.

8.   No momento do recebimento final de cada obra ou conjunto de c)bras: (i) comprovapao do
im'cio dos procedimentos para obteneao da licenga de operapao amhiental de cada urn deles
ou de outras autorizap6es, cpnforme o caso, de acordo com a legislapao apliedvel; e (ii) urn
plano de operagfro e manuteneao preventiva, rotineira e corretiva para a respectiva obra ou
conjunto de obras, indicando as atividades planejadas para garantir sua con§ervap5o por,
pelo memos 5 (cinco) anos. 0 contetido minimo do piano see definido no MOP.

9.   Ao atingir 709o (setenta por cento) dos desembolsos do Contrato de Empr6stimo. o Plano
de Mobilidnde formalizado pelo Municipio.

10. Ao  atingir  70%   (setenta  por  cento)   dos  desembolsos  do  Contrato  de  Empr8stimo.
apresentar   o   estudo   de   capacidade   estrutural   e   as   medidas/projetos   eventualmente
necessarios indicados pelo mesmo das pontes  "Nossa Senhora da Conceigao" e "Nassa
Senhora do Rosfrio".

1 1. Os seguintes relat6rios do Programa, de acordo com o conteddo especificado no MOP:
i.       Jnjcl.¢J: dentro de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura do contrato de

emprdstimo.
ii.       Sowesfrtzz.s':  dentro de urn pen'odo de 45  (quarenta e cinco) dias seguintes a 30 de

junho e 31 de dezembro de cada ano.
iii.       .4#wc!j£: relat6rio da auditoria extema do programa em at6120 (cento e vinte) dias

a contar da data de encerramento de  cada ano fiscal.  Na hip6tese de o primeiro

|V.

desembolso ocorrer ap6s  1° de outubro e mediante acordo  entre o Mutudrio e a
CAF, o rehat6rio anual do primeiro ano poderi ser agregado ao relat6rio anual do
ano subsequente.
n¢:ei.a fer"o: ao atingir 50% (cinquenta por cento) dos desembolsos do empr€stimo
ou tor completado 24 (vinte e quatro) meses contados do prineiro desembolso, a
CAF podera solicitar sua apresentapao, caso julgue necessdrio.
FjnaJ:  no  prazo   de   180  (cento   e  oitenta)  dias  posteriores   a  data  do  tiltimo
desembolso de recursos CAF.
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vi.       Outros  relat6rios   que  a  CAF  razoavelmente  solicite  durante  a  execu;is=E;iT~:='-''f
Programa.

Evidencia do cumprimento das condig6es previas a licitaf ao e ao iricio de cada obra para aqueles
projetos  licitados  ou  com  obras  iniciadas  anteriormente  a  data  da  assinatura  do  Contrato  de
Empr6stimo, quando aplic6vel.

CLAUSULA 0ITAVA: Reembolso de Investimentos e Gastos.  Reconhecimento de Recursos
de Contrapartida.

A  CAF,   a  pedido  do  Mutuario  e/ou  do  6rgao  Executor,  podera  realizar  o  reembolso  de
investimentos e gastos do Programa efetuados com recursos pr6prios a partir da data de aprovaeao
do  financiamento  pela  CAF  ate  a  data  do  primeiro  desembolso,  conforme  o  orgamento  do
Programa. Esse reembolso nao podera exceder 20% (vinte por cento) do total do empr6stimo, e
sera  utilizado  exclusivamente  para  reembolsar  investimentos   e  gastos   elegfveis   pela  CAF,
correspondentes  a obras,  bens  e  servigos  executados  que  sejam parte  do  Programa  (Quadro  de
Usos e Fontes do Programa -Anexo "8"). Os gastos correspondentes a pr€-investimento poderao
ser reconhecidos com antecedencia de 18 (dezoito) meses da data de aprovaeao do financiamento
pela CAF.

Adicionalmente, o Mutufuio e/ou o 6rgao Executor podera solicitar a CAF o reconhecimento de
gastos  considerados  elegiveis  como  recursos  de  contrapartida local,  executados  no  inbito  do
Programa, reahizados a partir da data da Resolugao COFIEX N° 07/0130, de 06 de junho de 2018
ate a data do primeiro desembolso do empr5stimo.

CLAUSULA NONA: Amortiza€ao do Empr6stimo

0 empr6stimo sera amortizado pelo Mutuario mediante o pagamento de vinte e duas (22) parcelas
semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais,  acrescidas dos juros no vencimento de cada
uma das parcelas.  0 pagamento da primeira parcela semestral de amortizagao do principal efetuar-
se-a aos 66 (sessenta e seis) meses, contados a partir da data da assinatura do presente Contrato.

Havendo qualquer atraso no pagamento das parcelas de amortiza€5o  antes mencionadas,  a CAF
tera direito de cobrar Juros de Mora, sem prejuizo de suspender as obrigae6es a sou cargo e/ou
declarar vencimento antecipado do presents empr5stimo, de acordo com o disposto nas Clausulas
16 e 18 do Anexo "A".

CLAUSULA DECIMA: Jurosl

1 . As c`ondic6es fit:Lan.cei_ras do presente c_ontrato sao roferencrais e terao validade de 6 rneses, contados a partir da

data .de apr.ovacdo do firlanciamemo I)ela CAF. Caso a contrato nao  seja assinado pelas partes nesse pir[odo, as
condic6es ftnanceiras poderao ser alteradas de acordo con. as pol{ticas de gestao ch CAF: (esta nota s6rd
antes dc. assinatura do contrato).
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a)   0 Mutufrio obriga-se a pagar semestralmente a CAP os juros sobre os saldos devedores do
principal do empiestimo a taxa anual variavel que resulte da soma LIB0R para empr6stimos
de 6 (seis) moses, aplicavel ao pen'odo de juros, mats a margem de 1,80% (urn vfrgula oitenta
por cento).

Do mesmo modo, sera aplicado o estabelecido na Clausula D6cima Prineira das Condig6es
Particulares de Contratapao e no item 6.1, da C16usula 6, do Anexo "A",

b)   Para o caso de mora, o Mutudrio obriga-se a pagar a CAF, al6m dos juros estabelecidos no
item anterior, 2,0% (dois por cento) anuais.

Do mesmo modo, sera aplicado o estabelecido no item 6.2, da Clausula 6, do Anexo "A".

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Financiamento Compeusat6rio2

Durante o perfodo de 8  (oito) anos contados a partir da data de im'cio da vigencia do presente
Contrato. a CAP se obriga a financiar 10 (dez) pontos bisicos anuais da taxa de juros estabelecida
na Clfusula D6cima. Dessa forma, a margem citada no item (a) da Clausula anterior corresponderd
a  1,70%  (urn  virgula  setenta  por  cento)  anuais  no  pen'odo  referido.  Esse  financiamento  sera
realizado com recursos do Fundo de Financiamento Compensat6rio.

CLAUSULA DECIMA SEGUNI)A: Condss5o de Comprondsso3

0 Mutuino pagarf a CAP uma comissao denominada "Comiss5o de Compromisso", por colocar
a  di§posiefo  do  Mutuario  o  cr5dito  especificado  na  Clausula  Segunda.  Essa  comissao  sera
equivalente a 0,35%  (zero virgula trinta e cinco  por cento) anual.  aplicado  sobre os  saldos  nfro
desembolsados  do  empr6stimo.  0  paganento  dessa  comissao  sera  efetuado  em  D6lares,  no
vencimento  de cada parcela semestral,  ate  o momento  em que cesse  tal  obrigapao,  segundo  o
disposto no riltimo parigrafo desta Clrfusula.

A comissao sera calculada em dias corridos, com base nun perfodo de 360 (trezentos e sessenta)
dias per ano.

A  comissao  sera devida  a partir do  vencimento  do  primeiro  semestre de vigencia do pre§ente
Contrato de Empr6stimo e cessara, no todo ou em parte, na medida em que:

2   As condi¢6es fi.nal.ceiras do presente contrato sao referenciais e terao validade de 6 meses, condos a part!r da

data de ap;ovapao do fii'ranciamento pela CAP. Caso a contrato ndo s¢ja assinedo pelas partes nesse pertode, a.s
condic6e5 fiina;ceiras i]oderdo ser alteradas de acordo corn as pol[ticas de gastdo da CAP. (esta r.ota sera retirada
antes da assinfltura do contrato).
3   AI condic6es financeiras do presente coatrato sdo reSererlcials e terao validade de 12 meses, corwhos a |}arijr da

data de ap:;rovdrcao do fiiranciamento peki CAP. Caso a contrato nao seja assinade pelas partes nesse perodo,  qs
condi£6e; ftna;ceiras poderdo ssr alteradas de acordo com as pol{ticas de gestao de CAF. (esta no[a send retirada
antes de assinatura do contrato).



(i)          tenha sido desembolsada parte ou a totahidade do empr€stimo; ou

(ii)        tenha ficado total ou parcialmente sem efeito a obrigaeao de desembolsar o  empr6stimo,
de acordo com as Clausulas 4,  14 e 16 do Anexo "A"; ou

(iii)       tenham sido suspensos  os desembolsos por causas nao imputaveis  as partes.  conforme a
Clausula 17 do Anexo "A".

CLAUSULA DricIMA TERCEIRA: Colnissao de Financiamento4 e Gastos de Avaliaeao

a)   0 Mutuario pagara a CAF somente uma vez uma comissao denominada "Comissao  de
Financiamento" pela concessao do empiestimo.  Essa comissao sera equivalente a 0,85%
(zero  vfrgula  oitenta e  cinco  por cento)  do  montante  indicado  na  Clausula Segunda  do
presente  Contrato.   e   sera   devida  a  partir   do   inicio   da  vigencia   deste   Contrato   de
Empiestimo.  0  pagamento  dessa  comissao  sera  efetuado,  em  D6lares,  no  mais  tardar,
quando se realize o primeiro desembolso do emprdstimo.

b)   A16m disso, o Mutudrio pagara diretamente a CAF a soma de US$  50.000,00 (cinquenta
nil D6lares) a tl'tulo de gastos de avaliaeao. 0 pagamento dos gastos de avaliagao devera
ser  efetuado   em  D61ares   no  momento   em  que  ocorrer  o  primeiro   desembolso  do
empr6stimo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA: Publicidade

0  Mutufrio  e/ou  o  6rgao Executor coordenarao junto  a  CAF sobre a inclusao do  nome e  do
logotipo que a identifique em todos os cartazes, avisos, anrfucios, placas. publica§6es ou qualquer
outro  meio  de  divulgapao  do  Programa,  ou  nos  documentos  convocat6rios  relativos  a licitapao
ptiblica de obras ou servieos coiTelatos.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: Garantia

Simultaneamente a este Contrato, a CAF e o Garantidor assinam urn Contrato de Garantia (Anexo
"C"),  em  que  sao  garantidas  todas  as  obriga€6es  relativas  ao  pagamento  do  servico  da  dr'vida

®rincipal, juros e comiss5es) contraidas pelo Mutufrio no presente Contrato de Emprdstimo.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: Comunicac6es

Todo aviso, solicitapao ou comunicae5o entre as Partes, relacionados ao presente Contrato, deverd
efetuar-se por escrito e sera considerado efetivo ou enviado por uma das Partes a outra, quando

`   As condic6es financeiras do presence contratc) sdo roferenciais e terao validade de 12 nreses, contados a partlr da

data de aprovagao do fi.rrancianento pela CAF.  Caso a contrato  ndo seja assinado pelas partes nesse  per[odo, as
condic6es financeiras poderao ser alteredas de acordo com as poltticas de gestao da CAF.  (esta nota sere retirada
antes da assinatura do contrato).
7



entregue por qualquer  meio usual  de comunica€5o,  exceto  no caso  de  arhitragem,  que dever£
ocorrer mediante rectbo de notiflcagfro aos respectivos enderegos a seguir:

A CAP                                                     Colporapao Andina de Fomento
Endere?o:                                                  SAF Sul, Quadra 02, Ilote 04

Ediffcio Via Esplanada - gala 404
Brasffia - Distrito Federal - Brasil
CEP: 70070-600
Tel.:  + 55  (61) 2191.86cO

brasil@caf.com

AO Mutudrio

Endereg0:

Ao 6rgao Executor

Endere€o:

Prefeitura Municipal de Jacaref/SP
Gabinete do Prefeito
Praga dos Tres Poderes, 73, 2° andar -Centro
Jacare#SP
CEP 12327-170
Tel.:  + 55  (12)  3955.9111

gabinete@jacarei.sp.gov.br

Unidade Coordenadora do Ptograma - UCP
Secretaria de Governo - Prefeitura Municipal de Jacarof/SP
Prapa dos Tres Poderes, 73 -Centro
Jacarof/SP
CEP 12327-170
Tel.:  + 55 (12) 3955.9033

(govemo@jacarei.sp.gov.br)

CLAUSULA DECIMA SETIMA: C6pia de CoITespond6ncia

A CAP e o Mutuario enviarao c6pia de toda correspondencia relativa a execueao do Programa
Para:

MINrsTERIo DA EcoNOMIA
Secretaria de Assuntos Econ6micos Intemacionais

Esplanada dos Minist5rios, Bloco "K", 8° Andar
Brasilia - Distrito Federal - Brasil
CEP:70040-906
Tel N° +55 (61 ) 2020.4292
E-mail : seain @planejamento.gov. br

A CAF e o Mutuario enviarao c6pia de toda conespondencia relativa a execugao financeira do

:rograna para                                                                                                        |g
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MINISTERIO DA ECONOMIA
Procuradori a-Geral da Fazenda Nacional
Coordenagao-Geral de Operag6es Financeiras da Uniao
Esplanada dos Minist5rios, Bloco "P", 8° Andar, sala 803
Brasilia -Distrito Federal -Brasil
CEP: 70040-900
Tel N° + 55  (61) 3412.2842
E-mail : apoiocof.df.pgfn @pgfn. gov.br

MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenaeao-Geral de Controle da Divida Ptiblica
Esplanada dos Minist5rios -Bloco P - Ed. Anexo -Ala A
|° Andar, Sala 121
Brasilia - Distrito Federal - Brasil
CEP 70048-900.
Tel No. + 55  (61) 3412.3518
E-mail: codiv.df.stn@tesouro.gov.br

CLAUSULA DECIMA 0ITAVA: Modiricac6es

Toda modificagao que se incoxpore as disposie6es deste Contrato devera ser feita de comum acordo
entre a CAF, o Mutuario e o Garantidor por meio de carla ou de aditivo, a crit6rio da CAF.

CLAUSULA DlicIMA NONA: Arbitragem

Toda  controv6rsia  que  surja  entre  as  Partes,  decorrentes  da  inteapretagao  ou  da  aplicagao  do
presente  Contrato.  e  que  n5o  se  solucione  por  acordo  entre  as  Partes,  devera  ser  submetida  a
decisao do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida na Clausula 29 do Anexo "A" deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA: Estipula€6es Contratuais e Jurisdieao Competente

0 presente Contrato de Empr6stimo reger-se-a pelas estipulap6es contidas neste documento e pelo
estabelecido mos Anexos "A", "a" e "C", que sao partes integrantes deste Contrato. Os direitos e
obrigae6es  estabelecidos  mos  referidos  instrumentos  sao  validos  e  exigiveis  de  acordo  com  os
termos nele contidos.

As Partes se submetem a jurisdigao do pars do Mutudrio, cujos jufzes e tribunais poderao conhecer
de todo  assunto que nao  seja de  competencia exclusiva  do Tribunal  Arbitral,  de acordo  com  o
disposto nas Clfusulas 29 e 30 do Anexo "A" deste Contrato.

CLAUSULA VldisIMA PRIMHIRA: Prevalencia entre os Documentos do Emprfe
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Em  caso  de  discrepincia,  as  condig5es  estabelecidas  no  presente  documento  ou  em  suas
posteriores   modificap6es   prevalecefao   sobre   aquelas   contidas   nas   Condie5es   Gerais   de
Contratae5o do Anexo "A".

CLAUSULA VIGES"A SEGUNDA: Vigencia

As Partes concordam que o presente Contrato entrara em vigor na data de sua assinatura e encelTar-
se-a com o cumprimento de todas as obrigap6es estipuladas no presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA : Anexos

Sao partes integrantes do presence Contrato, os seguintes anexos:

Anexo "A":      Condig6es Gerais de contratapao.
Anexo "B":      Descri€5o do programa.
Anexo "C":      Contrato de Garantia.

As  Partes,  em  comum  acordo,  assinam  o  presente  Contrato  de  Emprdstimo  em  3  (des)  vias
originais no idioma portugues (Brasil). na cidade de Brasilia, no dia [.] de [.] de 2019.

p. MUNIcfpIO DE JACAREf

Chefe do Poder Executivo

10

p. CAF

Jaime Manuel Holgufn Torres
Diretor Representante da CAP



ANEXO ``A''

CONDIC6us GERAIS DE CONTRATACAO

CONTRAT0 DH EMPRfisTIMO ENTRE A

cLAusuLA 1.- GENERALIDADrs

1.1         Definic6es
Os termos detalhados  a seguir terio o seguinte significado para efeitos  do presente
Contrato:

As Partes
No presente Contrato sao de urn lado a CAF e, do outro, o "Mutudrio".

CAF
Corpora?ao Andina de Fomento - CAF, instituigao financeira multilateral de Direito
Internacional Ptiblico, criada por meio de Convenio Constitutivo de 7 de fevereiro de
1968.  i a financiadora no Contrato de Empr5stimo, e quem assume os direitos e as
obrigag5es   detalhadas   nas   Condig6es   Particulares   e   nas   Condie6es   Gerals   de
Contratapao.

Condi€6es Gerais de Contrata€ao
Regras de carater geral que serao de aplicagao obrigat6ria a relap5o juridica entre a
Corporaeao  Andina  de  Fomento,  doravante  denominada  CAF,  na  qualidade  de
financiadora, e o beneficifrio do cr6dito, doravante denominado Mutudrio.
Este  documento  sera  incorporado  como  urn  anexo  as  Condig6es  Particulares  de
Contratacao pactuadas entre a CAF e o Mutudrio.

Condi€5es Particulares de Contratapao
Acordos que regulam a relapao especifica entre a CAF e o Mutuano.  contidos no
documento de Condig6es Particulares de Contratapfro e anexos correspondentes,
aplicapao obrigat6ria para as Partes contratantes.



Contl.ate de Garantia
Acordo celebrado entre a Reptiblica Federativa do Brasil e a CAF, por meio do qual
a  primeira  constitui  garantia  em  favor  da  segunda,  de  acordo  com  os  termos  e
condig6es estabelecidos no Anexo "C", parts integrante das Condie6es Particulares
de Contratag5o.

Data de Pagamenfo de Juros
Significa, depois do primeiro desembolso do empr5stimo, o tiltimo Dia tJtil de cada
urn dos periodos de 6 (seis) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato.

DesemboLso
Ate pelo qual a CAF trausfere ao Mutufuio uma determinada quantia de dinheiro, a
pedido deste e a d6bito do cr6dito disponibilizado a seu favor.

Dia tltil
Exclusivamente  para  efeitos  de  determinar  a  data  em  que  se  deva  realizar  urn
desembolso   ou   urn   pagamento   por   capital,   juros.   comiss6es,   gastos,   etc.   do
empr6stimo, sighifica urn dia no qual os bancos estao abertos ao ptiblico na cidade de

feo,:iT:;k(d¥#:sLIE%i:s.:eam#`e5i:a5til?,xgu:i:¥ge:t:.£=as:ifi::ds.::
definigao de LIBOR; e para qualquer outro prop6sito significa qualquer dia que nao
seja s6bado, domingo ou considerado como feriado na cidade de Brasilia, Reptiblica
Federativa do Brasil.

Dias / Semestre
Toda referencia a "dias",  sem especificar  se  sao  dias  corridos  ou  dias  titeis,  sera

:::enti::,d:s:rg;rgnaso:::jdf:aQ:¥:£u::jpr:azDo£:u£otiTejnmcLmfean:om::gppoosTed££,TmEg::

:exgr:i:.9o°asneu#:oqeu:::e°oseangftfejnT:ds]:a±a:oe%;:£°oS3:\°£:,°d=:¥erncdf%£:::u¥
em que vence o prazo original.

Toda  referencia  a  8emestre  ou  pen'odo  semestral  correspondera  a  urn  periodo
ihinterrupto de 6 (seis) meses. Se o perfodo semestral vencer em urn dia inexistente,
este se entended como prorrogado para o primeiro Dia Util do mts posterior.

Documentos do Empr6stimo
Documentos que formalizam a relapfo jurfdica entre a CAP e o Mutufrio, entre os
quais se incluem principainente as Condie6es Particulares e as Condig5es Gerais de
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Moeda corrente nos Estados Unidos da America.

Fonga Maior ou Caso Fortuito
Causa natural ou provocada que produza urn evento extraordinario, imprevisivel e
inevitavel, n5o imputavel ao Mutudrio ou a CAP, que impeea a execugao de alguma
obrigae5o  distinta  das  obrigap6es  de  pagamento  estabelecidas  neste  Contrato  em
favor da CAF, ou que determine seu cumprimento parcial, tardio ou incompleto, ou
a impossibilidade de cumprimento para quem esta obrigado a realizar uma prestagao.

Garantidor
Reptiblica Federativa do Brasil.

LIBOR
Taxa  interbancdria  de  Juros,  em  qualquer  perfodo  de  juros,  sobre  emprfestimos
definidos em D6lares no pen'odo de 6 (seis) meses, determinada pela ICE Benchmark
Administration Limited ("IBA") ou por qualquer outra pessoa jurfdica que assuma a
administrapao de referidas taxas e publicada pela Reuters,  ou  seu  sucessor, em sua
pagina LIBOR01, por Bloomberg (ou sua sucessora), em sua pagina `BBAM" ou por
qualquer outro sistema de informagao de reputagao internacional similar e que realize
a prestapfro de servigos de informapao de taxas correspondentes, expressa como taxa
anual  as  I lh  de  Londres,  Inglaterra,  e  com  2  (dois)  dias  riteis  antes  do  infcio  do
Perfodo de Juros. Com a finalidade exclusiva de determinar a LIBOR conforme aqui
definida.  Dia Util  significa urn dia em que  os bancos  estao  abertos  ao ptiblico nas
cidades de Nova York. Estados Unidos da America e em que os bancos estao abertos
para realizaeao de transag6es no mercado interbancato de Londres, Inglaterra.

Se por algum motivo, na data determinada para fixap5o da taxa dejuros, a taxa LIBOR
nfro for publicada, a CAF notificara ao Mutudrio que, neste caso, a LIBOR referente
a  esta  data  sera  determinada  atrav6s  do  calculo  da  media  aritm6tica  das  taxas
oferecidas e informadas as llh. ou pr6ximo ds 11 h, de Nova York, 2 (dois) Dias Uteis
antes  do  infcio de urn Pen'odo  de Juros, para empr6stimos  em D6lares  dos Estados
Unidos da America, atrav6s de dois ou mais dos principais bancos situados na cidade
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em que os bancos estao aberios ao ptiblico nas cidades de Nova York, Estados Unidos
da  America  e  em  que  os  bancos  estao  abertos  para  realizapao  de  transap6es  no
mercado interbancato de Londres, Inglaterra, somente para cotag6e§ obtidas as  llh
de Nova York, o termo Dia Util significa urn dia em que os bancos estao abertos ao
ptiblico na cidade de Nova York, Estados Unidos da America. Em todos os eventos
em que a LIBOR nao seja proporcionada em uma data de deterndnapao de taxas de
juros, os calculos aritm6ticos da CAF serao arredondados para cima, caso necessario,
aos quatro decimais mais pr6ximos. Todas as determinap6es da LIBOR ser5o feitas
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pela CAF e serao conclu§ivas na ausencia de erro manifesto.

Mufuario
Benefici6rio  da  operagfro  de  emprdstimo  contratada  com  a  CAF,  que  assume  os
direitos e as obrigap6es detalhadas nas Condig6es Particulares e nas Condig6es Gerais
de Contratapao.

Perfodo de Juros
Cada perfodo de 6 (seis) moses que comega em uma Data de Pagamento de Juros e
termina no  dia imediatamcnte anterior a Data de Pagamento  de Juros  do pen`odo
seguinte. 0 primeiro Perfodo de Juros significara o periodo que comeca na data do
primeiro  desembolso  e  termina no  dia  anterior a primeira Data de Pagamento  de
Juros.

Prazo de Car6ncia
Perfodo  de tempo  transcorrido  entre  a data de assinatura do  Contrato e  a data de
vencimento da primeira parcela de amortizapao do empr6stimo. Durante esse perfodo
o Mutuato pagara a CAP os juros e comiss6es pactuados.

1.2        Nos casos em que o contexto permitir, as palavras  grafadas no singular incluem o
plural e vice-versa.

1.3        0s titulos das clfusulas foram estabelecidos para facilitar sua identificapao, sem que
eles possam contradizer o estabelecido no texto da cl6usula.

I.4        0  atraso da CAF no  exerofcio  de  qualquer de seus  direitos,  ou  a omissao  de seu
exercfcio, nao podefa ser interpretado como uma rentincia a tais direitos, nem como
aceitapao de acontecimentos ou das circunstancias em virtude das quais nao puderaln
ser exercidos.

CLAUSULA 2.- CONTRAT0 DE EMPRfisTIMO

Mediante a celebrapao deste Contrato de Empr6stimo, a CAF se compromete a desembolsar
uma determinada quantia em dinheiro em favor do Mutufirio, e este se obriga a recebe-la,
utiliza-la e repagfi-la nas condi€6es pactuadas.

0 Mutufrio devrfu utilizar os recursos provenientes do empr6stimo, conforme o estabelecido
nas    clausulas   das    Condig6es   Particulares   de   Contratapao   intituladas:    "Objeto   do
Empiestimo" e "Aplicapfro dos Recursos do Programa"



Diante do descumprimento dessa obrigapao, a CAF podera declarar o vencimento antecipado
da divida, sem necessidade de notificapfro judicial ou extrajudicial. Caso a CAF nao opte por
declarar  o  vencimento  antecipado  da  dr'vida,  podera  exigir  do  Mutufrio  a  devolueao  dos
referidos recursos,  os  quais  serao restituidos  dentro  de 3  (tres)  dias  ap6s  o requerimento,
aplicando-se o pagamento de juros a partir do momento em que foi efetuado o desembolso
correspondente.

A CAP podera requerer, a qualquer momento, os documentos e informag5es que considere
necessfrios  a  comprovagfro  de  que  os  recursos  tenham  sido  utilizados  de  acordo  com  o
estipulado no Contrato de Empr6stimo.

CLAUSULA 3.- MODALIDADES DOS DESEMBOLSOS

0 Mutufrio podera solicitar a CAF que os desembolsos do emprfestimo sejan efetuados nas
seguintes modalidades:

(a)        Transferencias diretas
A  CAF transferira os recursos  diretamente para  a conta  ou para onde  o Mutufrjo
solicitar,  de  acordo  com  os  procedimentos  utilizados  pela  CAF para  este  tipo  de
desembolso, sempre que as referidas transferencias sejam superiores ao montante de
US$ 500.000,00 (quinhentos mil d6lares).

(b)       Emissao de cartas de cr6dito
A CAF emitira uma ou vinas cartas de cr6dito para a aquisigao de bens e prestapao
de  servieos.  em  valor  igual  ou  superior  a US$  100.000,00  (com  mil  d6lares)  por
fornecedor de bens  ou prestador de servigos.  Esse montante podera ser modificado
pela CAF, de acordo com o estabelecido na sua politica normativa intema.
A  solicitagao  para  a  emiss5o  das  referidas  cartas  de  cr5dito  devera  ser  efetuada
segundo o modelo que a CAF coloque a disposig5o do Mutufuio.
As comiss5es e custos cobrados pela CAF e pelos bancos correspondentes. utilizados
para este efeito, serao repassados ao Mutufrio, que assumira o custo total destes.

(c)        Fundo Rotativo
A CAP colocard a disposicao do Mutudrio recursos equivalentes a ate 20% (vinte por
cento)  do  montante  do  emprestimo,  sujeitos  a  uma posterior  comprovapao  de  sua
utilizapao. Os recursos desse Fundo somente poderao ser utilizados para financiar: i)
gastos  locais,  ii)  importapao  de  insumos,  iii)  ativos  fixos. pegas  e partes  de  ativos
fixos e servi€os tecnicos ate US$ 500.000,00 (quinhentos mil d6lares) por fornecedor
de bens ou prestador de servieos. Esse montante poderfi ser modificado pela CAF, de
acordo com o estabelecido em suas normas internas.
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A CAF poderi renovar total  ou  parcialmente esse Fundo,  na medida em  que for
utilizado e se solicitado pelo Mutu6rio, desde que seja justificado dentro do prazo e
cumpridas as condi?6es estipuladas no Contrato de Empr5stimo.
Os recursos deverao ser utilizados dentro dos  180 ( cento oitenta) dias seguintes ao
recebimento destes, e justificados pelo Mutufrio, dentro dos  180 (cento Oftenta) dias
posteriores ao seu recebimento, a crit6rio da CAP. Para todos os efeitos do presente
Contrato, o desembolso sera entendido como efetuado na data em que os recursos
forem colocndos a disposig5o do Mutufrio.

(d)       Outms modalidades
Qualquer outra modalidade acordada entre as Partes.

CLAUSULA 4.- PRAZO PARA SOLICITAR 0 DESEMB0ISO D0 EMPRtsTIM0

0 Mutufrio deveri solicitar a CAF o desembolso do empr6stimo e a CAP deverd toma-lo
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Empr6stimo".

Nenhum pedido  de  desembolso e  nenhuma complementapao  de documentagao pendente,
referente ao desembolso, poderfro ser apresentados pelo Mutu4rio a CAF ap6s vencidos os
prazos estipulados para o primeiro e tiltimo desembolsos. Nesses casos. a CAF se reserva o
direito de nao efetuar o respectivo desembolso. enviando ao Mutuario uma comunicapao por
escrito. Com antecedencia mhima de 30 (trinta) dias da data do vencimento dos referidos
prazos,  poder-se-a  solicitar  uma  pronogapao,  a  qual  sera  devidarnente  fundamentada,
facultado a CAF o direito de deferi-la ou nao, levando em considerapao as raz6es expostas.

cLAusuLA 5.. cONI]Ic6Es pRrivlAs AOs DESEMBOI,sos

Os desembolso§  do empr6stimo estarao sujeitos  ao cumprimento das  seguintes  condic6es
pr6vias por parte do Mutu6rio:

(a)         Para o primeiro desembolso:
Que   a  CAF  tenha  recebido  urn  parecer  jurfdico   sobre   as   disposig6es   legais,
declarando que as obrigag6es contraldas pelo Mutuario no Contrato de Emprfestimo
sfro validas e exigiveis. 0 referido parecer devera tratar de qualquer assunto que a
CAP considers pertinence.

(b)       Paratodos os desembolsos:

(i)         Que   o   Mutuario   tenha   apresentado,   por   escrito,   uma   solicitagao   de
desembolso, indicando a modalidade deste. Para isso, o Mutuano juntara a
solicitagao de desembolso os documentos que forem requeridos pela CAF.
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(ii)        Que nao sobrevenha nenhuma das circunstancias descritas nas clfusulas  1 6,
17 e  18 do presente Anexo.

CLAUSULA 6.-JUROS

6.1    Juros

6.1.1          Forma de calculo

a)   Durante o prazo de carencia:
Os juros  referentes  a cada urn dos desembolsos  serao  calculados  a taxa
anual resultante da aplicapao do disposto no item (a) da Clfusula D6cima
das Condic6es Particulares de Contratapfro intitulada "Juros".

b) Durante o perfodo de amortizapao do principal:
Serfro  devidos  juros,  a  taxa  anual,  relativos  aos  saldos  devedores  do

emprfstimo, conforme o disposto no item (a) da Clausula das Condie5es
Pardculares de Contratapao intitulada "Juros".

6.1.2 Disposig6es Gerais:

Os  juros  serao  pagos  semestralmente  e  serao  devidos  ate  o  momento  em  que  ocorra  o
reembolso total  do  emprdstimo.  0 primeiro  pagamento  devera  ser feito  aos  180  (cento  e
oitenta) dias contados da assinatura do Contrato de Emprestimo, desde que tenha ocorrido
algum desembolso durante esse peri'odo.
Os  juros  sefao  calculados  com  base  no  ntimero  de  dias  corridos,  nun  perfodo  de  360
(trezentos e sessenta) dias por ano.

6.2   Juros de Mora:

0  Mutudrio pagara  a CAF juros  de  mora  a taxa  anual  pactuada  no  item  (b)  da  Clausula
D6cima das Condig5es Particulares de Contrataeao intitulada "Juros".

0 atraso no pagamento de uma obrigagao colocara o Mutudrio em situapao de mora, sem
necessidade de notificapao judicial ou extrajudicial, nao podendo o Mutuario invocar uma
arbitragem a seu favor. Em caso de mora, fica facultada a CAF a possibilidade de recalcular
a taxa de juros,  aplicando a parcela do principal vencida e n5o paga a taxa LIBOR para
empr6stimos  a 6  (seis)  meses  mais  alta vigente no(s) perfodo(s)  compreendido(s)  entre o
vencimento da obriga€ao e a data efetiva de pagamento do valor devido, acrescentando-se a
margem aplicavel. Sem preju'zo da cobranga dejuros de mora, em razfro do descumprimento
contratual  por  parte  do  Mutuirio.  a  CAF  podera  suspender  o  cumprimento  de  suas
obrigae6es  e/ou  declarar  o  vencimento  antecipado  do  empr6stimo,  de  acordo  com  o
estabelecido nas Clfusulas  16 e 18 deste Anexo.
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Os juros de mora serao calculados com base no ntimero de dias corridos mum perfodo de 360
(trezentos e sessenta) dias por ano.

CLAUSULA 7.- CUSTOS

Nahip6tesedeocorrerdesembolsospormeiodeCartasdeCrfedito,seridevidapeloMufufrio
a comissao estabelecida para esta modalidade. As comiss6es e custos cobrado§ pelos bancos
correspondentes  que  sejam  utilizados  para  tal  fin  serao  repassados  ao  Mutuario,  que
assumira o custo total dos mesmos.

Todos os gastos da CAF com a assinatura, reeonhecimento e execueao do presente contrato,
tais  como:  consultorias  especializadas,  perfcias,  avaliap6es,  tramites  de  cart6rio,  tarifas,
rubricas fiscais, taxas, registros e outros, serao cobertos exclusivamente pelo Mutualio, que
devera efetwar a transferencia dos recursos para o paganento ou o reembolso correspondente,
no prazo de 30 (trinta) dias da solicitapao dos mesmos. Para todo§ os efeitos,  estes custos
deverao ser comprovados pela CAP.

cLAusULA 8.- MOEDA uTILlzADA PARA o DESEnnorso Do EMliRESTIMo

Os desembolsos do emprgstino sefao efetuados em D6lares.

CLAUSULA 9.- MOEDA UTILIZADA PARA 0 PAGAMENTO D0 EMPRESTIMO

0 pagamento de toda quantia devida a tftulo de principal, juros, comiss5es. gastos e demais
encargos sera efetuado em D6lares.

CLAUSULA 10.- LOCAL DOS PAGARENTOS
Os pagamentos  efetuados polo  Mutufuio  a CAP,  decorrentes  do presente  Contrato,  serao
depositados  na  conta que  a  CAF estabelecer,  mediante pr6via  notificapao par  escrito  ao
Mutufrio e ao Garantidor.

CLAUSULA 11.- IMPUTACAO DOS PAGAMENTOS
Todo  pagamento  efetuado  pelo  Mutudrio  a  CAF,  decorrente  do  presente  Contrato  de
Emprfestimo imputar-se-6 na seguinte ordem: i) os custos e encargos, ii) as comiss6es, iii) os
juros vencidos, e iv) as parcelas de amortizapao de principal.

CLAUSULA 12.- PAGAMENTOS ANTECIPADOS
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0 Mutudrio podera pagar antecipadamente e sem qualquer penalidade uma ou mais parcelas
de amortizaeao, desde que solicite por escrito, no prazo de pelo memos 45 (quarenta e cinco)
dias  da  data  do  vencimento  de  uma  parcela  de  amortizapao  de  principal  e juros,  e  com
aceitaeao expressa da CAF, desde que tenha transcorrido o Prazo de Carencia ou o primeiro
ano do emprestimo (ou o que ocorra por tiltimo),  sujeito ao seguinte:  (a) que o pagamento
anteeipado  seja feito  somente  nas  datas  inicialmente estabelecidas  para  o  pagamento  das
parcelas de amortizaeao do principal e juros, (b) que nao seja devida nenhuma quantia a CAF
a  titulo  de principal, juros,  comiss6es,  custos  e  demais  encargos,  e  (c)  que  o  pagamento
antecipado seja efetuado a partir do oitavo ano contado da data da assinatura do Contrato de
Emprdstimo. Tal paganento antecipado, salvo acordo em contrdrio, aplicar-se-a as parcelas
de principal por vencer,  na ordem inversa as datas dos vencimentos. Qualquer pagamento
antecipado devera ser urn mtiltiplo inteiro de uma parcela de amortizapfro do principal.

As notificag5es de pagamento antecipado sao irrevogaveis, salvo acordo em contr4rio entre
as partes.

CLAUSULA 13.- PAGAMENT0 DE TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS

0 pagamento de toda soma, a tr'tulo de amortizagao do principal. juros, comiss5es, gastos e
outros  encargos,  sera  feito  polo  Mutudrio,  de  acordo  com  as  leis  vigentes  na  Reptiblica
Federativa do Brasil, sem nenhuma dedugao de tributes, impostos, custos, gravames, taxas,
direitos ou  outros encargos aplicaveis na data de vigencia do Contrato de Empr5stimo,  ou
que sejam estabelecidos posteriomente. Em caso de exigencia de qualquer urn dos encargos
acima descritos, caber6 integralmente ao Mutudrio o pagamento destes, de tal forma que o
valor lfquido pago a CAF seja igual a totalidade do que foi estabelecido no presente Contrato.

CLAUSULA 14.- CANCELAMENTO PARCIAL 0U TOTAL DO EMPRESTIM0

0 Mutudrio podera solicitar o  cancelamento  parcial  ou  total  dos recursos  do  empr6stimo,
com  pr6via  autorizaeao  por  escrito  do  Garantidor,  mediante  solicitapao  escrita  no  prazo
minimo  de   15  (quinze)  dias  antes  da  data  efetiva  do  cancelamento,  devendo  constar,
expressamente, a ciencia da CAP.

Os custos financeiros decorrentes do cancelamento ficarao a cargo do Mutudrio.
0 cancelamento parcial ou total dos recursos do empiestimo nao possihilitard o reembolso
dos valores conespondentes a Comissao de Financiamento e a Comissao de Compromisso.

CLAUSULA 15.- AJUSTE DAS PARCHLAS PIINDENTES DIE PAGAMENT0

Caso o Mutuino esteja impedido ou impossibilitado de receber ou solicitar desembolsos em
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4, 14, 16, 17 e 18 do presente Anexo, a CAP ajustara as parcelas pendentes de pagamento de
formaproporcional.

CLAUSULA 16.- SUSPENSAO DE 0BRIGA€6us PELA CAF

A CAP, mediante comunicapao por escrito ao  Mutu6rio, poderi suspender a exeougfro de
suas  obrigag5es  conforme  o  Contrato  de  Empr6stimo,  em  qualquer  uma  das  seguintes
hip6teses:

(a)         Atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo Mutufirio a titulo de principal,
juros,  comiss6es,  custos, encargos  ou  qualquer outro  tipo  de  obrigapfro  financeira
assunida neste Contrato de Empr6stimo; ou

(b)        Descumprimento,  pelo  Mutuato,  de  qualquer  obrigapao  estipulada  no  presents
Contrato; ou

(c)         Descumprimento, pelo Mutudrio, de qualquer obrigapao estipulada em outro contrato
de emprfestimo celebrado com a CAF; ou

(d)        Inexatidfro  ou  falta  de  infomagao,  sem  justificativa,  que  possa  incidir  sobre  a
concessao do presents cr6dito no que concerne aos dados fomecidos pelo Mutudrio
antes da celebragao do Contrato de Empr6stimo ou durante sua execugao; ou

(e)         Utilizapao dos produtos, dos materiais e dos bens de capital, ou ainda de atividades
desenvolvidas  pelo  Mutuffio  que  nao  se  encontrem  em  harmonia  com  o  meio
ambiente ou transgridaln as normas de legislapao ambiental vigentes no pars,  ben
como aquelas estabelecidas nas Condie6es Partioulares de Contratapao, ou

(f)          Nao cumprimento. pelo Mufufrio, dos procedimentos estabelecidos pela CAF para
tornarem-se elegfveis os projetos objeto do financiamento no ambito do Programa.

cLAusuLA  17.-  suspENsao DE  OBRIGAc6Es  POR cAusAs ALHEIAs As
PARTES

A CAF podera suspender a execugfo das obrigap6es assumidas no Contrato de Empie§timo,
caso ocorra qualquer uma das seguintes situap6es:

(a)         a retirada da Repriblica Federativa do Brasil como acionista da CAF; ou
(b)        o advento de foxpa maior ou caso fortuito que inpeea as partes de cumprirem com as

obrigap6es contrafdas.

CLAUSULA    18.-    I)ECLARACAO    DE    VENCIMENTO    AI`ITECIPAD0    DO
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a) manutengao,  por mais  de  120  (cento  e  vinte)  dias,  de  qualquer  uma das  circunstancias
descritas na Clausula 16 deste Anexo; ou

b) ocorr6ncia de situapao descrita no item (a) da clausula anterior.

A ocorrencia de qualquer uma das  situap6es  descritas  acima facultara a CAF o direito de
declarar vencidos  os prazos de todos os montantes desembolsados,  em virtude do presente
empr6stimo. Caso isso ocorra, a CAF enviara ao Mutufuio e ao Garantidor urn comunicado
por escrito,  sem necessidade de notificaeao judicial ou  extrajudicial.  Nesses  casos,  a CAP
tera direito de requerer ao Mutufrio o reembolso imediato de todos os valores devidos, com
juros, comiss6es e outros encargos, ate a data do efetivo pagamento.

cLAusuLA   19..  DESEMBOLsOs  Nao  AFETADOs   PELA  suspENSAO  DH

S#5[RG#°iE8 °U PELA DECLARACAO DE VENCIMENTo Do  pRAzo Do

As medidas previstas nas Clausulas  16.  17 e  18  deste Anexo nao  afetar5o os desembolsos
requeridos e ainda pendentes de execugao. caso os recursos tenhan sido postos a disposieao
atrav6s da emissao de Cartas de Credito irrevogaveis.

CLAUSULA 20.- OBRIGAC6ES A CARGO I)0 0RGANISMO EXECUTOR

A16m das obrigap6es descritas na Clausula S6tima das Condig6es Particulares de Contrataeao
e das contempladas neste Anexo "A", o Mutudrio assume as seguintes obrigap5es:

(a)  Utilizar os recursos do empr6stimo de forma diligente e eficiente, de acordo com as
normas admihistrativas e financeiras.

(b) Ajustar previamente com a CAF, por escrito. qualquer modificaeao substancial mos
contratos  de  aquisigao  de  bens  e  servigos  que  forem  financiados  com  os  recursos
destinados ao Programa.

CLAUSULA 21.- UTELIZACA0 DOS RECURSOS E DOS BENS

Os recursos do emprdstimo devefao ser utilizados exclusivamente para os fins previstos nci
Contrato de Empr6stimo.

0  Mutuino  nao  podera  utilizar  os  recursos  para  (i)  aquisieao  de  terrenos  e  apses;  (ii)
pagamento de taxas e impostos;  (iii) custos alfandegarios; (iv) despesas com a constituigao
de empresas; (v) juros durante a construgao;  (vi) armamentos e outros gastos militares; (vii)
outros que a CAF estabelega.
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Os  bens   c  servi§os  financiados  pelo   empr6stimo   serfo   utilizados   exclusivamente  no
Programa, nfro podendo o Mutuato dar a eles urn destino diferente do estabelecido. vends-
lo§, transferi-los ou grava-1os.

CLAUSULA   22.-   AUMENT0   NO   CUST0   DO   PROGRAMA   E   RECURSOS
ADICI0NAIS

Independentemente do motivo, no caso de modificapao do Gusto do Programa durante sua
execueao,   o   Mutuato   informara   e   apresentarf   a   documentagaci   pertinente   a   CAF,
comprometendo-se  a  alocar  os  recursos  adicionais  necessatos  para  garantir  a  correta  e
oportuna execugao do Programa.

CLAUSULA   23.-   AQUISICA0   DH   DENS   E   CONTRATA€AO   DE   BENS   E
SERVICOS

Para  efeitos  do  presente  Contrato,  a  licitapao  ptiblica  intemacional  e  a  licitap5o  ptiblica
nacional serfro regidas de acordo com o estabelecido na legislapao brasileira.

0 Mutufrio devera realizar uma licitapfro priblica internaeional para a aquisigao de bens cujo
valor exceda o equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos nil D6lares), ben como em caso
de contratapfro de obras e de servi€os de engenharia com valores que excedam o equivalente
a US$ 2.000.000.00  (dois milh6es  de D61ares).  Os  editais  de licitapao  deverfro  apresentar
ampla  divulgapao  nos  moldes  legais,  possibilitando  assim  a  eficiencia.  a  transparencia  e
garantindo a alta competitividade do processo licitat6rio.

Em  situap6es  especials  de  contratag5es  que  tenham  por  objeto  valores   superiores  aos
menofonados no paragrafo  anterior, poderd ser utilizada a licitapao ptiblica nacional desde
que.  por  motivos  de  ordem  t6cnica,   forem   dewidamente  justificadas  pelo  Mutudrio   e
autorizadas pr6via e formalmente pela CAF.
Para aquisig5es de bens de ate o equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos nil D6lares), ou
no caso de contratagao de obras e serviaps de ate o equivalente a US$ 2.000.000,00 (dois
mi]h6es  de  D6lare§),  o  Mutudrio  aplicara  regras  e  procedimentos  de  licitagao  ptiblica
nacional.

Para contratap6es de consultorias, oujos valores excedan o equivalente a US$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil D6lares), o Mutudrio aplicat procedimentos de licitapao ptiblica
intemacional.  Para  contratap5es  inferiores  ao  equivalente  a US$  250.000,00  (duzentos  e
cinquenta nil  D6lares),  o  Mutufrio  aplicari regras  e procedimentos  de licitapao  ptiblica
nacional.

CLAUSULA 24.- LIVROS E REGISTROS
12
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0  Mutudrio  dever4 manter  livros  e registros  da utilizaefro  do emprfestimo,  mos  moldes  da
legislaeao e de acordo com a pratica contabil. Esses livros e registros deverao demonstrar:

(a)         Os pagamentos efetuados com recursos provenientes do contrato de Empr6stimo; e
(b)         A operagao do programa.

Os livros e registros correspondentes ao Programa poderfo ser revisados pela CAF, conforme
o disposto na clausula seguinte deste Anexo, ate o total dos pagamentos das quantias devidas
a CAF em razao deste Contrato.

CLAUSULA 25.- SUPERVIS&O

A CAF estabelecera os procedimentos  de supervisao e fiscalizagao que julgue necessatios
para assegurar a execucao normal do Programa.

0  Mutuino  devera  perrfutir  que  os  funcionfrios  e  demais  peritos  enviados  pela  CAF
inspecionem, a qualquer momento, o andamento do Programa. inclusive os livros, registros
e outros documentos que possam ter alguma relapao com o Programa.

CLAUSULA 26.- RELATdRIOS

Durante a vigencia do empr6stimo, o Mutufrio e/ou o 6rgao Executor deverd fomecer os
relat6rios que a CAF considerar convenientes, dentro dos prazos limites, quanto a utilizagao
dos recursos emprestados e dos bens e servieos adquiridos com tais recursos, ben como da
execugao do Programa.

cLAusuLA 27.- Avlso DE cmcuNSTANclAs DESFAvoRAVBIS
0 Mutudrio deverd comunicar imediatamente a CAF os seguintes casos:

(a)         Qualquer cirounstincia que dificulte ou possa dificultar a consecugao dos fins deste
empr6stimo.

(b)         Qualquer modificap5o nas disposie6es  legais que afetem o Mutufrio com relapao a
execugao do Programa e ao cumprimento do presente Contrato.

A CAF podera adotar, a seu crit6rio,  as medidas que julgue apropriadas, de acordo com as
disposi€des   descritas   no   presente   Contrato   de   Emprdstimo,   se   tais   circunstancias   ou
modificae6es  afetarem substancialmente e de forma  adversa o  Mutufrio,  o  Programa,  ou
ambos.

cLAusELAas-cEssAo,TRANSFEREN::AEDISPOSICAODOCONTE_



A CAF podera ceder, transferir ou de alguma forma dispor, total ou parcialmente, dos direitos
e obrigag6es derivados do presente Contrato de Emprdstimo, vedada qualquer securitizapao.

No caso de cessao contratual ou transferencia, a CAP comunicarS por escrito, ao Mutu6rio
e ao Garantidor, com anteeedencia minima de 30 (trinta) dias. 0 terceiro. em re]apfro a parte
cedida ou transferida, assumird a posi?ao contratual da CAF no presents Contrato. ficando
obrigado nas mesmas condig6es pactuadas.

0  Mutudrio  nao  poderf  ceder,  transferir  ou  de  alguma  maneira  dispor  dos  direitos  e
obrigag6es derivados do presente Contrato, salvo autorizapao expressa e por escrito da CAP
e do Garantidor.

CLAUSULA 29.- ARBITRAGEM

A arbitragem a ser realizada entre as Partes estara sujeita is seguintes condi€6es:

(a)         Generalidades
Toda   controv6rsia,   dtivida   ou   discrepancia   oriunda   do   presente   Contrato   de
Empre'stimo see submetida a considera8ao das Partes que, de m6tuo acordo, deverao
solucion6-la.
Se  nao  houver   acordo   entre   as   Partes,   a   decisao   sera   submetida,   de   forma
incondicional e irrevogavel, a decisfro  de urn Tribunal Arbitral,  de acordo com os
procedimentos estabelecidos a seguir.
As Partes concordant em excluir das mat6rias suscetiveis de arbitragem as relativas a
ekecu€fro  de  obrigae6es  vencidas,  sendo  facultado  a  CAP  solicitar  sua  execngao
perante  qualquer  Juiz  ou  Tribunal  que  esteja  legitimado  para  conhecimento  do
assunto.

(b)        Composie5o e nomeapao dos membros do Tribunal Arbitral
0 Tribunal Arbitral set composto por 3  (tres) membros:  a CAF designara  I  (urn)
membro,  o Mutudrio,  outro. e o terceiro, doravante denominado "Dirimente", sera
designado por meio de acordo direto entre ambas as Partes, ou por seus respectivos
drbitros.
Caso   algum   dos   membros   do   Tribunal   Arbitral   necessite   ser   §ubstitufdo,   a
substituigao   sera  feita   de   acordo   com   o  procedimento   estabelecido   para  sua
nomeapao.  0 sucessor designado  tera as mesmas  fung6es  e atribuic6es  que  o seu
antecessor.

(c)         Irfcio do procedimento
Para submeter uma controv5rsia ao procedimento  de arbitragem,  set
uma  das  Partes  a  outra  uma  comunicapao  por  escrito  expondo  a  nature
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controv6rsizi, as formas propostas de satisfapao ou reparap5o pretendida, ben como o
none do fubitro designado. Recebida a comunicapao, a outra Parte devera, mum prazo
de 45 (quarenta e cinco) dias. manifestar-se a respeito da controv6rsia, comunicando
a Parte contrdria o  nome  da pessoa designada como  drbitro.  As  Partes,  de  comum
acordo, designarao o "Dirimente", em ate 30 (trinta) dias subsequentes.

Vencidos  os  prazos  acima  descritos  sem  que  as  Partes  ou  os  drbitros  designados
cheguem a urn acordo quanto a nomeapao do "Dirimente", este ou estes, de acordo
com o caso, sera(ao) designado(s) pelo Secretario-Geral da Organizapao dos Estados
Americanos -OEA, a pedido de qualquer uma das Partes.

` (d)         Constituie5o do Tribunal Arbitral
A  crit6rio  do  Garantidor.  o  Tribunal  Arbitral  funcionara  na  cidade  de  Caracas,
Venezuela,  ou  na  cidade  de Montevid6u,  Uruguai,  e  iniciara suas  fung6es  na data
fixada pelo pr6prio Tribunal.

(e)         Regras que deverao ser seguidas pelo Thbunal Arbitral
0 Tribunal Arbitral estara sujeito as seguintes regras:
i)           0   Tribunal   s6   tera   competencia  para  tratar   dos   assuntos   pr6prios   da

controv6rsia estabelecida, adotando procedimento pr6prio, podendo, por sua
iniciativa, designar os peritos que considerar necessirios, dando oportunidade
as Partes,  em todos os casos,  de apresentarem as exposic6es necessarias em
audiencia.

ii)          O Tribunal decidird a controv6rsia bascado em prinofpios  gerals de direito,

apoiando-se mos termos  do  Contrato,  e pronunciat sua decisao mesmci em
caso de revelia.

iii)        0 laudo arbitral: (I) tera formaescrita e sera baseado no voto vencedor depelo
memos  2  (dois)  dos  drbitros;  (11)  sera pronunciado nci prazo maximo de  60
(sessenta)  dias posteriores  a data em que  o Tribunal Arbitral tenha iniciado
seus   trabalhos,  excetuando-se  a  existencia  de   circunstancias   especiais   e
imprevistas que permitam a ampliagao do prazo por igual perfodo; (Ill) sera
notificado  as  Partes,  por  escrito,  mediante  comunicapao  assinada por pelo
memos 2 (dois) membros do Tribunal; (IV) devera ser acatado dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificapfo judicial a ser realizada ap6s
ratificada  a  decisao  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiga  (STJ)  da  Reptiblica
Federativa do  Brasil;  e  (V)  no  caso  de  descumprimento,  a  decisao  arbitral
devera ser convertida em tr'tulo executivo judicial para posterior execug5o.

(f)        Despesas
Os honorarios dos drbitros, inclufdos os do "Dirimente", serao pagos pela Parte nao
favorecida pelo laudo arbitral. Em caso de decisao parcial, cada uma das Partes arcara
com  os  honoratjos  do  drbitro  que  o  Secretalio-Geral  da  OrganizaEao  dos  Estados
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Americanos (OEA) houver designado, e os honorarios do "Dirimente" serao pagos
em cotas iguais por cada uma das Partes.
Fica  entendido  que  anbas  as  Partes  irao  custear  os  gastos  de  funcionanento  do
Tribunal Arbitral  e cada uma,  suas pr6prias  despesas.  Toda  d6vida relacionada a
divisao  de  gastos  ou  a  forma  de  pagamento  sera  resolvida,  em  definitivo,  pelo
Tribunal.
As Partes arcarao, de mutuo acordo, com os honoratos das demals pessoas que cada
Parte considere que devam intervir no procedimento de arbitragem. Se as Partes nfro
estiverem de acordo quanto aos honordrios de tais pessoas, cabera ao Tribunal impor
rna deeisao.

(g)       Notificap6es
Toda  comunicagao  relativa  a  arbitragem  ou  ao  laudo  arbitral  serf realizada,  por
escrito e com recibo de notificapfro assinado pela outra Parte, na forma previ§ta no
presente Contrato. As Partes renunciam a qualquer outra forma de notificapao.

CLAUSULA 30.- JURISDI€A0 COMPIITI]NTE

As Partes elegem como jurisdieao competente, para dirimir dtividas e eventuais controv€rsias
que nfro possam ser submetidas a arbitragem, a de Brasflia, na Reptiblica Federativa do Brasjl.

CLAUsuA 31.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS

0 Mutudrio enviat a CAP, o mais breve possfvel, a lista de nomes e assinaturas das pessoas
que o representarao nas diversas situap6es relativas ao Contrato de Empr6stimo, certificada
pela  pessoa  devidamente  autorizeda  para  esse  fin,  e  encaminhada  de  acordo  com  o
procedimento   estabelecido   na   clfusula   das   Condig6es   Particulares   do   Contrato   de
Empr8stimo intitulada `.Comuhicap6es".
0 Mutuffio comunicara a CAF toda mudanga mos homes das representantes autorizados.

Enquanto  a CAP  nao  receber  a  referida  lista  de  nomes  e  assinaturas,  entender-se-a que
somente  representara  o  Mutuato  perante  a  CAP  o  representante  que  assine  o  presente
Contrato de Empr6stimo.

CLAUSULA 32.- DATA DO CONTRAT0

A  data  de  entrada  em  vigencia  do  Contrato  de  Emprdstimo  sera  a  data  da  assinatura,
estabelecida na parte final das Condig6es Particulares de Contratapao.
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ANEXO "8„

PF]OGRAMA DE DESEI\IVOLVIMENTO UF]BANO  E SOCIAL DO MUNIcfpIO DE JACAREi.

SAO PAULO fpFIODUS`

A.  Objetivo do Prograna

0  Programa  ten   como  objetivo  geral  melhorar  a  mobllidade  urbana  do  Municipio  de  Jacarei/SP,
aumentar  e  requaliflcar espaeos  pi]blicos  de  lazer  e  esportes,  al6m  de  reduzlr  o  risco  de  inundae6es,

promovendo o desenvolvimento urbano sustenfavel.

a.  Descricao do Programa

0 Programa esta estruturado em tres (3) componentes: (1 ) infraestrutura; (2) gestao do Progrania; e (3)
ciutros gastos.

Componente 1. ]nfraestrutura.
1.1.  Sfetema  vfafro.  Consiste  num  conjunto  de  intervene6es  urbanas  destinadas  a  implantagao,

recuperae5o  e  modemizagao  de  aproximadamente  14  kin  (quatorze  quil6metros)  de  vias
urbanas, incluindo as obras de arte e as obras complementares. Tamb6m esfa contemplada
a construeao e edequagao de aproximadamente 22 kin  (vinte e dois quil6metros)  de modal
ciciovifro.

1.2.  Desapngprfeg6es. Pleferem-se is desapropriae6es necessarias ds interveng6es prpietadas e
medidas requeridas a liberaeao das areas.

1`3.  Macrodrenagem   do   C6rrego   do   Tanquinho   e   Urbaniza¢ao.   Cons.iste   nas   obras   de
canalizagao e adequagao da calha de urn trecho do C6rrego de Tanquinho,  al6m  de obras
de microdrenagem e complementares.

1.4. f?eat/peragfo de espagos ptoM3os e equ4Damenfos LMbanos. Inclui a iniplantaeao de parques

pilblicos,  urn  dos  quais  incluira  uma  central  fotovoltaica,  a  requalificagao  de  equipamentos
urbanos e a iniplantaeao de atividades de arborizaeao nas areas dos parques.

Componente 2. Gest5o do Programa.
2.1.  S[/pemisfo  cfe  obras  e  apofo a  gestfo  de  Prpgrama.  Inclui  a  contratapao  de  servieos  de

consultoria  para  apoio   a  supervisao   e   a   gestat],   bern  corno   para   o   gerenciamento   e
administraeao de Programa.

2.2. AI+difonfa etrfema.  Inclui os servieos de auditoria externa do Programa.
2.3.E5luc/os  e  prtrfetos.  Compreende:  plano  de  mobilidade  urbana,  projetos  de  arquitetura  e

engenharia, estudos climatieos e/ou ambientals, estudo da qualldade da agua de rid Parafba
do  Sul  no trecho  urbano e  estudos  e prQjetes  para a reouperagao ambiental de  Parque  do
Morro de Cristo.

Componente 3. Outros gastos.
Este componente contempla o pagamento dos gastos de avaliagao e da comissao de financiamento
OAF.
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•C.  ae3t5o e Execue6o do Programa

Ges&fo  de  froamama.  0  Mutuario,   por  meio  da  Unidade  Coordenadora  de  Prograniarucp,  sera
responsavel  pela  coordenag5o  geral,  bern  coma  por  todos  os  aspectos  reLacionados  a  execueao  e
administrag5o do Programa.

^fama/  ODeracfona/,  A  UCP  contafa  com   urn  Manual   Operacional  do   Programa  (MOP),   confome
assinalado nas Condie6es  Particulares de Contratapao, que definira o marco conceitual e operacional
do  Programa,  estabelecendo  as  regras,  mecanismos  e  procedimentos  para  orientar a  execucao,  a
gestao e a super`/is5o do Programa.

Arfen[/teme5o  e  conscwac8o.  0  Mutudrio  comproniete-se  a  conservar  adequadamente  as  obras  e
equipamentos do Programa ap6s a oonclu8ao de cada obra.

D.  Or9amento do Programa

Quadro de usos e fontes oatimado do Programa (USD)

CONIF.ONENTES CAP
APOF¥tELOCAL TOTAL

1 Infrae9trutura 55.1cOcOO 14.436.711 69.596.711

1.1. Sistema V16rio 37.515.891 5.115.803 42.631,694

1.2, Desapropriag6es - 6.477.882 6.477.882

1.3.
Macrodrenagem do C6rrego do

10.125.965 1 .786.935 1 1 .91 2.900
Tanqulnho e Urbanizagao

1,4,
Becuperngao de espaeos ptlblicos

7.5118.144 1.056.091 8.574.235
a equipamento urbano

2 Gestao do Programa 4.280.000 563.2ag 4.84S.289

2.1.
Supervisao de obras e apoio a

2.700.000 300.000 3.OcO.000
gestao

2.2. Audltorla externa 1 cO.000 20.000 200.000

2.3. E§tiidos e projetos 1 .400.000 243.289 1 .643.289

3' Outros gastos 560.000 - 5cO.000

3.1.
Gasto§ de avallapao do

50.000 - 50.000
empr6stine

3.2. Comls§ao de financiamento 510.000 • 510.000

TOTAL ao.oco.oco 15cO;000 75.000:OcO

E.  Gesfao ambienfal e Social do Programa

Diirante a execueao das obras deverao ser observadas a§ Salvaguardas Ambientais e Sociais da CAF,
bern coma  as  recomendap6es  contidas  nas  autoriza¢5es  e/ou  lieenciamento§  segundo as  normativas
vigentes.

P®na 2 de 2



==--`    4£\

ANEXO "C"

CoNTRATo DE GARAr`ITIA

Entre a Reptiblica Federativa do Brasil, doravante denominada "Garantidor", representada neste
ato  pelo(a)  Senhor(a)  [.],  devidamente  autorizado(a),  e  a  Corporapao  Andina  de  Fomento,
doravante denominada CAP, representada neste ato por seu Diretor Representante no Brasil,
Senhor  Jaime  Manuel  Holguin  Torres,  devidamente  autorizado,  levando  em  conta  que,  de
acordo com o Contrato de Empr5stimo celebrado na cidade de Brasilia, nesta mesma data, entre
CAF  e  o  Muniofpio  de  Jacarof.  no  Estado  de  S5o  Paulo,  Repfiblica  Federativa  do  Brasil,
doravante denominado "Mutuino", em que a CAF concordou em emprestar ao Mutufrio US$
60.000.000.00  (sessenta  milh6es  de  D6lares)  para  o  financiamento  parcial  do  Programa  de
Desenvolvimento Urbano e Social do Muniofpio de Jacaref, Sao Paulo (PRODUS), sempre que
o Garantidor se responsabilize de forma soliddria pelas obrigap5es de pagamento do serviap da
divida do Mutuario estipuladas no Contrato de Empr6stimo, as Partes contratantes concordam
o seguinte:

CLAUSULA PRIMEIRA

a.          0  Garantidor  se constitui  devedor  solidfrio  de  todas  as  obrigap6es  de pagamento  da
dfvida contraida pelo Mutuato no referido Contrato de Empr6stimo, que o Garantidor
declara conhecer e aceitar todo o seu conterido.

b.          As obrigap6es de pagamento do Garantidor, de acordo com o contrato de Empr6stimo,
ten e terao  a mesma prioridade de pagamento  que as demais dividas externas  que  o
Garantidor tenha com os Organismos Financeiros Internacionais Multilaterais dos quais
faga parte, deconentes de contratos de empr6stimo.

CLAUSULA SEGUNDA

0 Garantidor se obriga a:

a.          Informar o mais breve possivel a CAF sobre qualquer ocorfencia que, no ambito de sua
competencia,   dificulte   ou   impega   o   alcance   dos   objetivcts   do   emprfestimo   ou   o
cumprimento das obrigag6es do Mutuato.

b.          Informar o mais breve possivel a CAF quando, na condi€ao de devedor solidfrio. vier a
realizar os pagamentos correspondentes ao servieo do empr6stimo.

-::                 .-
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CLAUSULA TERCEIRA

Nocasodeatrasonopagamentodequalquerparceladeprincipa]oujurosporpartedoMutuario,
a  CAP  informara  imediatamente  ao  Garantidor,  por  interm€dio  da  Procuradoria-Geral  da
Fazenda  Nacional,  com  c6pia  para  a  Secretaria  do  Tesouro  Nacional,  e  dana  as  devidas
instrug5es,afimdequeserealizeopagamentodaquantiadevidanoprazomaximode30(trinta)
dias contados a partir da referida comunicaeao.

A responsabilidade do Garantidor scmente se extinguira pelo cumprimento das obrigap6es de
pagamento  do  servigo  da  divida  contrai`da  pelo  Mutuato,  nao  podendo  eximir-se  de  sua
responsabilidade, alnda que a CAF tenha concedido prorrogap6es ou concess6es ao Mutuario,
desde  que  as  referidas  prorrogae5es  tenham  sido  autorizadas  pelo  Garantidor.  ou  tenha  se
omitido ou retardado o exercicio de suas ap6es contra o Mutufrio.

CLAUSULA QUARTA

0 Garantidor se compromete a pagar todas as obrigap6es financeiras decorrentes do Contrato
de Emprestimo  sem dedu?5o nem restrieao  alguma,  livres  de todo  imposto, taxa,  direito  ou
encargo previstos nan leis vigentes na Reptiblica Federativa do Brasil.

CLAUSULA QUINTA

0 atraso no exercfoio dos direitos da CAP estabelecidos neste Contrato, ou sua omissfro, nao
poderao  ser intepretados  como  uma rentincia  a  tais  direitos,  nem como  uma  aceitaeao das
circunstincias que nao lhe teriam permitido exercer tats direitos.

CLAUSULA SEXTA

Toda controv5rsia  que  surja entre as  Partes,  decorrente da intexpreta€ao  ou  aplicapao  deste
Contrato  e  que  nao  se  so]ucione por  acordo  entre  elas,  deveri  ser  submetida  a  dects5o  do
Tribunal Arbitral, como estabelecido na Clausula 29 do Anexo "A" do Contrato de Emprfestimo.
Se   a  controv6rsia  afetar  tanto   o   Mutuato   quanto   o   Garantidor,   ambos   deverio   atuar
conjuntamente designando urn mesmo irbitro. Para os efeitos da arbitragem, no que diz respofto
as obrigap6es financeiras, toda referencia que se fizer ao Mutudrio no processo e na decisao do
Tribunal Arbitral se entenderi aplicivel ao Garantidor.

cLAusuLA sriTm

A  CAP,  mediante  pr6via  solicitapao  por  escrito  do  Garantidor,  informari  a  respeito  dos
montantes desembolsados ou nao desembolsados do emprfestimo.



CLAUSULA OITAVA

Todo aviso, solicitagao ou comunicapao entre as Partes, decorrente do presente Contrato, devera
efetuar-se por escrito,  sem excegao  alguma,  e sera considerado efetuado  ou enviado por uma
dan Partes a outra quando entregue por qualquer meio usual de comunicapao, exceto o que for
relativo  a  arbitragem  que  deverf ocorrer mediante recibo  de notificap5o,  para  os  respectivos
endere§os a seguir:

Ao Garantidor

Endere?o: MINISTERIO DA ECONOMIA
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Coordenapao-Geral de Operae6es Financeiras da Uniao
Esplanada dos Minist6rios, Bloco "P", 8° Andar. sala 803
Brasilia -Distrito Federal -Brasil
CEP: 70040-900
Tel N° + 55 (61) 3412.2842
E-mail: apoiocof.df.pgfn@pgfn.gov.br

Com c6pia para a Secretaria do Tesouro Nacional, em caso de atraso no pagamento de qualquer
quantia devida pelo Mutufrio:

Endereeo:

AcAF
Endereeo:

MINISTERIO DA ECONOMIA
Secretaria do Tesouro Nacional
Coordenagao-Geral de Controle da Divida Ptib]ica
Esplanada dos Minist6rios -Bloco P -Ed. Anexo -Ala A
|° Andar, Sala 121
Brasilia - DF- Brasil
CEP 70048-900.
Tel No. + 55 (61) 3412.3518
E-mail:  codiv.df.stn@tesouro.gov.br

cORroRAgAO ANDINA DE FOMENTO
SAF Sul, Quadra 02, Lote 04
Ediffoio Via Esplanada - sala 404
Brasflia -Distrito Federal -Brasil
CEP: 70070-600
Tel.:  + 55  (61) 2191.8600
E-mail: brasil@caf.com
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Em comum acordo, a CAP e o Garantidor, atuando cada urn por meio de seus representantes
autorizados,  firman  o presente  contrato  em  3  (tres)  vias  de  igual  teor e  forma,  no  idioma
portugues (Brasil), na cidade de Brasilia, no dia [.] de [.] de 2019.

p. CAF

Jaime Manuel Holgufn Torres
Diretor Representante da CAP

p. RHptiBLICA FEDHRATIVA D0 BRASIL

[']
Procurador(a) da Fazenda Nacional #ir.`S35..



14,'06A2019                  E-mail de prefeitura Munlclpal de Jacarej -para analise -Lei autorizativa de contratacao de operacao de or6dito externo -Jacarei -...

Profeitura de
JACAREf

Thiago Siqueira do Prado Diretor Geral -Gabinete <thiago.prado@jacarei.sp.gov.br>

para analise - Lei autorizativa de contratagao de operaeao de crfedito externo -
Jacarej - SP

Suely Dib de sousa E silva <suely.silva@pgfn.gov.br>                                                                               10 de junho de 201917:16
Para:ThiagosiqueiradopradoDiretorGeral-Gabinete<thiago.prado@jacarei.sp.gov.br>,CelsoFlotencio?9vapfa:;
Secretario de Governo <celso.florencio@jacarei.sp.gov.br>

)y-

E!

<i
`\

Cc:  Mauricio Cardoso Oliva <mauricio.oliva@pgfn.gov.br>

Prezados,

Recebi.  Obrigada.

0 nome do banco,  no entanto, nao 6  Banco de Desenvolvimento da America Latina -OAF, mas Corporacao Andina
de Fomento -CAF.

Alem disso o Anexo a Lei nao nos parece adequado, ja tendo sido inclusive seu objeto sido modificado por ocasiao
das negoclac6es do contrato de emprestimo.

Faz-se necessaria, portanto, a alteragao da Lei 6.237 de 2018.

Atenciosamente,

Suely Dib de Sousa e Silva

Procuradora da Fazenda Nacional

Cc)ordenaeao-Geral de Operag6es Financelras da  Uniao (COF)

Procuradoria-Geral da  Fazenda Nacional (PGFN)

Esplanada dos Ministerios,  BIoco  P, Sala 803 70048-900 -Brasilia -DF -Brasil

+55.61.3412.2842/2843 (tel)

+55.61. 3412 .1740  (fax)

suely.silva@pgfn.gov.br

ITexto das mensagens  anteriores oculto]

"Essa mensagem, inclusive seus anexos, 6 destinada exclusivamente ao seu destinatario e pode center informac6es

confidenciais,  protegidas por sigilo profissional, ou cuja divulgagao seja proibida por lei. Caso tenha  recebido-a
indevidamente, quejra. por gentileza, reenvia-la ao emitente, esclarecendo o equivoco. 0 uso nao autorizado de fais
informac6es 6 proibido e esta sujeito as penalidades cabiveis."

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=657be762aa&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1635985987470072866&simpl =msg-f%3A1635985...      1 /1



14/06/2019                  E-mail de prefeitura Municipal de Jacarei -para analise -Lei autorlzativa de contratacao de operaeao de cr6dito ext6mo -Jacarei -...

Pr®foitura d€
JACAREf

Thiago Siqueira do Prado Diretor Geral -Gabinete <thiago.prado@jacarei.sp.gov.br>

para analise - Lei autorizativa de contrata9ao de operaeao de cfedito externo -
Jacarei - SP

Thiago slquelra do prado Diretor Geral -Gabinete <thiago.prado@jacarei.sp.gov.br>                7 de junho de 201910:52
Para: suely.silva@pgfn.gov.br, Celso Florencio de Souza Secretario de Governo <celso.florencio@jacarei.sp.gov.br>

Prezada Dra. Suely Silva,

Conformo acordado com o Sr. Celso Flofencio, Secrefario de Govemo do Municfpio de Jacarei-SP, segue para sua
ar`al.ise a Lei 6.237 de 2018 que "Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar opera?ao de ciedito extemo, com
garantia da Uniao. junta ao
de Desenvolvimento Urbano e Social do Municipio de Jacarei, e di] outras providencias."

Atenciosamente,

+is!ijtrti

fwhho a.JA-I

Banco de Desenvolvimento da America Latina - OAF pare implementacao do Progngtr;p

/       -`J:
-.         .`..

Thiago Siqueira do PTado
Dire{or Gera!

i<12! 3955-904i
Pra?a dos Ties Podere§. ?3` 2a 8ndar\ Cert{ro

LEI 6237 de 2018 Jacarei SP.pdf
308K

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=657bc762aa&view=pt&search=all&permmsgid=msg{%3Ar-5950893272800300365&simpl=msg-a%3Ar-595...       1 /1


