
CA'XA Contrato de Repasse

PM .F0Ll'":1. No

PROCESSO

Ívl0DArlFACi
\,/ls I0:

.t

IJ, ;Prg q: de efetivação. da devolução dos. r€cuÍs.s.á Uniáo. â parcela de atuatizaÉo Íeferent_. à vaÍiação da§!L]u será cáldlada prcporcionelmente à quantidade de dias compÍeendida entíe a datâ dâ liberação da parceÉ para
o CONTRÁTADO ê a data de êÍetivo cíédilo do môolante devido nâ conta única do Tesouro.

CLÁUSULA oITAvA - DoS.BENS REMÁNESGENTE§ Ao TÉRMINo DA uGÊNcIÂ GoNTRATUAL

8 - Os bens íemanescêôtes d6€orÍêntes do contÍalo de Repa§se seÍão de pÍopnedadê do col{TFdATAoo elou
UNIBADE EXECUTORA, quando da sua eíinÉo, desde que vinGuledos à finalidadê a que se destnam.

CLÁUSULA NoNA - DÂs PRERRoGAÍIvAs

I - O GêstoÍ do ProoÍâma é e eutoÍidâdê cimpêtêírtê pâÍâ coordêner ê dôílnir as direlrizes do Progrâma, cabêndô á
CONTRATANTE o acompanhâmeôtô e avâliação das âçõês constantes no Pleno de Trabãlho.

9.1 - SempÍe que julgar convenientê. o GestoÍ do PÍograma pod8rá proÍnover visilas i,, ,oco com o propoGito do
acompanhamento e avaliação dos resullados da6 alividades desenvolüdas em iezão do ContEto d9 Repassô,
obsesadas as ncrmas legâis e Íegulaír€nlaÍês pedinentes ao assunto.

9.2 - É prerrogativa dâ União. por IÍÍeÍmédio do GestoÍ do PÍogrâma e da CONTRATANTE. pÍomoveÍ a fiscelizeção
Íísicc§nanceira das atividades refetentes ao Contrato de Repasse, bâm como, conservar, em qualquer hipôtese, ê
Íaaidade de assumir oü trarcleÍir a responsabilidsde da execuçáo do obiêlo, ôô @so de sua pâralisação ou de faio
íelevânte quc venha a o@rer.

9.-l - As infoíÍnaiões íelallvas à c€lehÍâção, execução. acomÉranha'nento, fiq.5li7eçr(,| ê dê pí?§tâÉô .le conlas,
indusive àquelas referenles à moümentação financêiÍâ dos instrümenlos. serào públicas, gxceto nas hipôteses legais
d€ sigilo fscal ê bâncário e nas situaçóes dassificadas como de acg6so r€strito, oonsoantg o oÍdênamenücjuÍÍdlco,

cúusuLA DÊctMA - Dos oocuMENTos E DA coNTABtLtzAçÃo

10 - ObÍ'rga-se o CONTRATAOO e/ou l.rNlDADE EXECUTORA a regialÉ., êm sua contabilüadê ânâlíticâ, em conta
específica rio grupo vineulado ao ativo Íiôán(:eiro. os rêcursoo rÊcÊbidos dâ COiiTRÂTAt'iTE, tendo cúmo contÍapaíida
conia edequada no passivo Íinanceiro, com subcontes identiÍicando o Contrato ds Repasse e a especificação da

10.1 - As íatuÍas, Íecibos, notas Íscais 6 quaisquer oulroG documeotos comprobatóÍios de despesas seÉo emitidos em
nome do CONTFÂTADO e/ou UNIOADE EXECUTORAT devidamente idenlilicados com o nome do PÍograma a o
número do Contrâto dê Repassê. e manttdos êm erquivo, em ordem cronológica, no pÍôprio local em gue forem
contabilizados. à dispoôição dos ô19ã06 de confole intemo e extemo, p€lo pÍâzo lixado no Contrato de.Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADo e/ou UNIDADÉ EXECUTORA devêrá dlsponlbilizer cópiâs dos c€mprovântês dê dêspêsas
ou de oulros documentos à CONTRATANTE sempre que soliciiaeio.

GúUSULA DÉCMA PRmJIÉIRA - DA PRESTAçÃO DE CONTAS

1l - A PÍestaçáo de Contas ÍefeÍedo aos recursos íinenceims deveÉ ser apresentada à CONTRÂTANTE no praao

descrito no item Vl das CONDIÇÕES GERAIS

11.1 - Quândo a prestaçáo de contias não Íor encaminhada no ptazo fixado, a CONTRAÍANTÊ estabelecerá o prazo
máximo de 45 dhs para 6uâ apresentâção, ou rêcolhimento dos ÍecuÍsos, incluidos os rendimentos da aplicaÉo no
mercado ínanceiro, atualizâdos pelâ taxa SELIC.

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestaÉo de cantâs nem devotua os
recuf3os nos teÍmos do ltem ânteÍioí, ao iérmino do prazo estateleÇido. a CONTRÂTANTE Íegislra.á a inadimplênciâ
no SICONV por omissão do dsv€r de pÍesÍâí contas e comunicará o fato ao órgào de contabilidade analítica, parâ íns
dê insEuração do Tomsda de Contas Especial sob âquele aÍgumentro e àdoção de ouüas medidas perâ reparsção do
dano eo eÍário, sob pena de responeabtlEaçá! soliõâ«8.

11.3 - Cabe ao Íêpresênlante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos ContÍatos de
Repasse íiÍmados pelos seus ântecesgq€s.

SÂC CAIXÂ: 0800 726 0í01 .(nfumáÉê6. Íeclamaç6€5, sugeE6es ê.elogioE)
Para posgoâs com doÍclânci3 ardl6ya ou de f.lar 0800 726 2492

OuvldoÍiâ: OSOO 725 7474
cElxa.gpv.br
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Contrâto de Repasse MODALIDADE

VISTO:

11.3.'l - Nã impossibilidade de aGndeÍ ao disposto no item anteÍior, deve âpres€ntaÍ, à CONTRATAN'IE. ê inserir no
SICONV documento com justiíicali\ãs que demonstÍem o impedimento e as medides adotadas para o ÍêsguaÍdo do
patimônio público.

'11.3.2 - Quando a lmpossibilidade dê preslar contas decorÍer de ação ou omissão ilo àntecessor, o novo adminislÍâdor
sollcjtaÉ a rnstauraÉo de ToÍnada de Contâs Éspeciâi.

1í.3.3 - Os casos fortJilos ou dê foÍça maioÍ que impeçan o CONTRATADO errou UNIDADE EXECTrIORÂ de prestar
contâs dos recu|los recêbidoâ e aplicados ensojaíáo o envio de documentoG e justiÍcatívâs à CONTRATANTE, para
análise ê manifestação do Gestor do Prograne.

CLAUSULA DÊC!!I.A SEEUND.q _ OO RECOLH!i/!ENTO DF ÍÁR]FAS ÉXTRÁORDINÁRIÀS

'12 - Haverâ a cobrança de táÍifa êíraoÍdinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORÂ nos sêguintes câso6
em quÊ êsse(s) de(em) causâ:

Rê d.500.00

PM -TOLITi N.

PR0CES§O â c,) cx., Ân (,1

CAIXA

12.1 - Os valores dos serviços acima conslam em tabela disponível em htlor/ rylyw.planeiâmênto.gov.bÍ/acessGa-
iniormacao/licilâcoes-ê-contretoícredenciamenlo,/18 lici cÍed01 teÍmo-unicode-credenciamenta arq-06.DdÍ/view.

12.2 - O compÍovanlê de pagamento dâ taÍifa extraordináÍia é apÍesêntado à CONTRATANTE previamEnte à
r néll/.caav vv §srvrç().

13.2. Em sendo evidenciados pelos Ôrgãos de ContÍole ou MinistéÍio público vieios lnsanáveis que impliquem nulidade
da li.jtaçâo ÍÉâlizada, n CONTRATADO .lêvÊrá âdôlaí as meíiiílas administrâtives nêcÊssárias à Íecom posiÉo do
erário no montante atuallzado da parcela iá apllcâda, o qus pode incluir a rêvêrseo da aproyeção da de

SAC CÁ,IXA: 0800 726 0í01 (i ormaçô€. redamaÉes, sugesl6es e €logios)
Para passoas com dqffclônclâ audltlva ou de fatr: OEOO 726 2492

L\

R§ 1.400.00Reanálise do Plano de Trabâlho

R$ 3.000,00Verificação do R€sultado do Processo Licitatório inapta ou repetida

Manutençáo de contrâto, cobrada mensalmente após 180 diâs sem
execução Íinanceira

R$ 1.000,00

Vlsita ou üstoÍia in loco em quantidade supeÍior à prevista no AÍt. 54
<ia Porlaria internrin'Éteriai MPDG/|úF/ CGU no 424201§ e suas
alteÍâÇões

R$ 800,00Reaberturs de PCF ou TCE

RS 1.700.00Alterâção da cronogrâma

RS 2.400,t 0AtualizâÉo de oÍçãmento

R$ 3.500,00Exclusão de metâ

R$ 0,00Aiustes no pro.i€to

R$ 5.000,00RepÍogramaçáo de Remanêscentê de obra

R§ 0.00lnclusão de meta

Alteração de escopo RS 9.000,0c

27-941 v018 mrcío

Ouüdorie; 0800 725 7474
caixa.gov,b,

12

DêscriÉo

CLÁUSULA DÊCIMA TERCEIRÂ- DA AUDIToRIA

13 - Os serviços d6 auditoriâ seÉo Íeâlizados pêlos óÍ9ã06 de contEle iÍteíno Ê exlemo da Uniáo, sem elidir a
compotênde dos ôrgãos de confob intemo e exemo do CONTRATADO e/ou UNIDADE ÉXECUTORA. em
ccÍlforÍnlCeCe com o Gapítulc Vl do OecÍeto n. 93.872, de 2-3 de dezembro de 1986.

13.1 - Ê livre o acesso. a qualqueÍ tempo, de servidores do Sislema de conrole lntemo ao qual êsteia subordinadâ â
CONTRATANTE e do Tribunal de Conlas da Uniáo a lodos os atos e fatos relâcionados direta ou indiretamente com o
lnstrumento pecluado, bem oomo aos locais de exeatção das obras, quando em missão de ÍiscalizaÉo ou âuditoíâ.

\
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PROCE§SO I <l eo i
CATXÃ ContÍato de Repasse

MODALIDAD§

VISTO:

?ntas e. 1 !1$ueÉ9 .09 f9mqC9 de Contas Espâciat, Índependentemente da ümunicaçâo do Íato ao
Conlas da Uôiáo.e ao MiniEtério Púbtico.

de

CúU§ULA DECIMA QUINTA - DA VIGÊNcIÀ

'15 - A vlgência deste lnstrumento iniciar-se-á na dâta dê sua assinalura e encêÍraí€e-á no pÍâzo desc{ito no item Vl
dâs CONo|9ÕES GERAIS, pos6ibilitada a suâ píorrogaÇão mediante Termo Aditivo e aproveção da CONTRATANTE,
confoÍme o disposto no Art 27, lnciso V e § 3o, da Portaria lnterministedal MPDGIMF/CGU no 424, de 30 de dêzêmbro
de 2016 e suas alteraçôes.

o)

CúU§ULA DÉCIMA QUAP.-Á - DA IDENTIFIcAçÃo DAs oBRAs E DAs ÂÇÕEs PRo[IocIoNAIs

14 - É olrÍigálóÍia a ldentificação dô empÍeêndimenlo com ptaea se-oundo modeto íomêcido oêh CONTRATANTE,
durante oTerÍodo de duraÇão de obra, devendo ser afucda no prazo de até Í5 di8s, contados a pâÍtir da âutôrÍzoçâo d;
CONTRATÁNTE pâÍa o início dos Íabalhos,.sob pena de suspensão da liberaçao dos recuÍsoe ilnanceiros, observadas
as limitagões imposlas pela Lei Eleitorâl n. 9.5M, de 30 de seiembro de 1997.

14-l Em q'Jalquer aç5o pEÍnccional ÍetêConada âêm o objete do ContÍato dê Rêp?sse será ob.igatoriarneft?
de6tacada a ParticipaÉo da CONTRATANTE, do GesbÍ do PÍograma, bem como o obieto de apiiceção dos recursos,
observâdo o disposto no §1o do arl 37 da Constituicão FederâI.. sôb pena de suspensào dâ liberaÇáo dos recursos
íinancêiíos, observadas as limilações impostes pela Lêi Elsitoral no 9.504, dE 30 de setemko de í997.

CLÁ-UsLtLA DÉCIMA .§ExTA - DA REsc§Âo É DA DENÚNGIA

16 - O Contrato de Repâss€ poderá ser denunciado poÍ qualquer das paÍtes e Íescindido â qualquêÍ tempo, ffcândo os
participes Íesponsàvels pelas obrigações âssumidas na sua ügência, creditando-se-lhas. igualmente, ôs bêneficjos
adquiÍidos no mesmo p€riodo, aplicândo, no quê couber, a PortaÍia lnteÍministêrial MPDG/MF/CGU no 424, de 30 de
dêzembro de 2Q16 e suas alteraçõês, e demais noÍmas pêrlin€ntes à míéria.

16.1 - Constitui motivo pârâ rêscisão do Contrato dê Rêpâsse o descumprimeÍúo de qualqu€Í das dáusuleS pactuadas,
particularmênte quândo constatada pela CONTRATANTE:

I - A ulilizaçáo dos Íecur.sos êm dssacordo com o Plano de Trâbâlho:
It - A inexl6tência de exec Éo fnânceira após 180 dias da IlberaÉo da primeira parcela ou apos 360 diâs dô últiÍno
desbloqueio de rec1rÍsos, à Bxernplo do descrlto na Cláusula Quinta, item 5.8, desde que não se enquadre nas
hipôteses de suspênEão ou de pÍoÍÍogação do prâzo, nos termos do item 5.9:
lll - A íâlsidad8 ou incorêçâo de infoÍmaçâo de documenlo apGsentado:.
M' A veriÍlcação de qualquêÍ circunstânci8 que enseie o instauraÉo de Tomada dê Contas Especiâl:
V - Nâo âtendimento ao dispooto no inciso )CxX do item 2.2 do píesenle instíumentro.

16,Í.1 - A rêscisão do ContÍato de Repassê, na íorma acima prêviste e sem que tenham sido os v€lores restituÍdos à
União Federaldeüdâmenle corr[?idos, ensêjará a instâuráção de Tomada dê Contas Especiel.

CúUSULA DÉCIMÂ SÉNMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMI ÂR

t7 - A sxistência de ÍesiÍ;ção dq CONTRÂTADO slou UNiDADE EXECU,-OR íào fo: coisidcrâda óbi€ á celebÍação
do presente inslrumento, em razão da decisâo liminsr concedila nos tetmo§ espedíicados no Contrato de Repasse, a
qual 8uücÍizou a celebÍâÉo deste instrumento, cond'rcionada.à dêclsão Íinal-

17.1 - Ainda que posleÍioÍmeôte regularizada a restriÉo apontrada no Contrâto de Repasse. a dâsistência da açâo ou a
decrsào judiciar desfavoÍávei e.o CONTRATAOO elou UNIDÂDE EXECUTORÂ impiicaíá a das€onstituição dos êÍêltos
da respsctiva liminar, cao a Íescisão do.pÍesenls contÍato e a devoluçâo de todos os recuÍso3 que eventualmênte t€nha

+ r rá ru r, rs we ,úg,Jrsyev vtt, 'i9rr.

CúUSULA DÉCIMA OÍTAVA - DA ALTERAÇÃO

SAC CAIXÀ 0800 728 0101 (iúorltaçôes, Íeclamaçõos. sugestões e âlogio§)
Par-ê psssoas com deficiêncla audltlv. ou de fals: 0€O0 726 2492

Oüyldo.iz,. O8O0 725 747 4
câixa.go\'.br

27-94'l v018 micÍo
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PR0CESSO ! ÕJr, oÁoot
CAIXA Contrato de Repasse

MODALIDADi

VISTO:

18 - O presentê Conlrslo dê Rgpasse podeÉ ser elterâdo mediantê proposta, dÊvidàmente formâlizada ê iustiÍicada, a
ser apresentada à CONTRATANTE. em no minimo 60 (sêssenta) dias anl€s do termino da vigência, vedada â alteração
do objêto.

1E.1 - A alteÍaÉo do pÍazo de vigência do Conkatrc de Repasse, em deconênciâ de atraso na liberação dos Íecursos
por responsâbilidade do Gestor do Programa, será promol/ida "dê oflcio' pela CONTRATANTE, limilada ao peÍíodo do
atraso verificado, Íâzendo disso imedialo comunrcadô ao CONTRÂTÁDO elou üNIEADÊ EXEGiiTORA:

18.2 - A alteragão contratual referente ao valor do Contrato de Rêpasse será feitâ pôr meio de Termo Aditivo, ficando a
majoÍação dos reqJÍsos de repasse sob decisão un:lateral exdusiva do órgão responsável pêlâ concepção dâ polltica
pública em êxecuÉo.

18.3 - São vedadas as alteraçôes do objeto do Contrato de Rêpasse e da Contrâpartida que resulte em valores
inÍeriores ou suparior6s aos iimites mínimos ê máximos deíintrlos Íiá Lêi de DiÍeüizEs CÍçameniéílâs.

cLÁUsuLA DÉCIMÂ NoNA- DAs vEDAçÕEs

19 - Ao CON I RAI AUO ê vedado:

\,' i

I,

Reformuiar os projêtÉ dê engênhaÍla das obias € sêrr'iços já aceitss pêlâ CONÍRATANTE, indrisive para Õs

câsos em qus tenha sido apliceds a Lei no. 13.303, de 30rde iunho de 2016:
Reallzar reprogramações dêcoÍÍentes de ajustes ou adequaçôes no6 pÍojetos dê engtenharia ou nos termos de
referência de s€rviços de er€enhaÍia dos instíumentos enquadrados nos NÍvels I e l-A. conforme o disposto no

§4ô e no §8' do tut. 60 dâ PoÍlaria lnteÍminlsterial MPDG/MF/CGU ao 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas
âfterações:
Realizar despesas a titulô dê lâ)aâ de administÍãÉo ou similarl
Pagaí, a qualquer lÍtulc, servidcr ou gmpíegêCo públlco, inlêg.ente dê qladÍo de pessoa! do ô'gáo ou gnlidade
públicâ da Administr€ção Direta ou tndireta, salvo nas hipólêsês píevislâ§ em lejs fedêíais específcas e na Lêi
de Direlrizes Orçamentáries;
Utilizar, ainda que em câÍáter emerg€ncial, os recuÍsos parâ finalidade diversa da estâbelecida no lnstÍumento;
Realizar despesa em data aoteÍior à ügênciâ do inírumênto;
Efêtuar pâgamênto sm data pôslerior à úeôiiEia do i;siíumênto, sâlvo sê o fâto gcradoí da despcsa tenhâ
ocoÍrido durante a vigência do instÍumcnto pac.tusdoi
Realiza! despê8as com taxas bancár€s, ouhas, juros orr correção monetárie, inclusive Íeferêntês â oagâm€ntos
ou recolhimenlos Íora dos prazos, exceto no que se refere às Írultas e aos juÍos decorÍentes de alraso na
transfeÍência dê rêcnÍsos pelâ GONTRÂTANTE, e desde que os prâzos pâÍa pagamento e os pêrcêntuais seiam
os mesmos aplicádos no mêrcâdo:
Transferir recursos paÍa clubes, associaçõeg de sêrvidoÍes ou quaisquer entidades congâneres, excêto para

^.ó.116. ô âê.^1-ô ^âÉ Â âlâá,liáâ^r^ ^rÁi.^.\târ ^"âh.lã í^r ^ Éê^'

Reelizar d$pesas com publicidade, salvo a de caíâteÍ educativo, iníoÍmatiyo ou de oÍientaÉo soo'al, dâ qual
nâo constem nomes. símboloô ou lmagens que caraclerizem promoÇão pessoal e desde que píevistâs no plano

de trabalho;
Pâgar, a qualqueÍ títülo, a êmpresas privadas que t€nham em sêu guadÍo societário seNiror público da etive ou
empregado d6 empresa pública, ou dê sociêdade de economis mistà, do óÍgão celebrante, por serviços
prestados, indusive consultoÍÍa. assistência técnica ou aÊsemelhados;
Utilizar os íecuÍsos do presente ConlÍâ'to de Repasse pata constn ção de bem que desobedeP â Lei no 6.4í.
de 1977:
ApÍovêitâr rêndimentos dos reqlÍsos do ContÍato de Rêpesse;
Computar rêc€itas oíiulrdes dos rendimêntos dê aplicaç6es nô meÍcsdofinancêiro como conlÍapaítda;
Adotar o regime d€ êxscução diÍ€te:
Ulilizar licilagão cujo editâl t3nha sido publicado antes dâ asslnaturâ do pÍesente Contrato de Repâsse ou dâ
emissão Láudo de Análise Técnica, que cÍnsubstanciâ a análise técnica de êngênharia e a análise docuÍnental
dê obiêto ouê envolvâ obrâ-
Utilizar CTEF ôxdusivo paÍa aquisição dê eqúpamentos ou pars exêc ção de cusieio, qu€ náo at€nda ao
dispo§to no arl. 50-A da Portarla lnterminlsteÍial no 424. de 30 de dézembro de 20tG ê 6ua§ altêíaçôe6.

SAC CÁl)(À: 0800 726 01Oí (iníomaçõêÇ, recbmaçõe!. lqds6tôê§ 6 êloglos)
Pâra pê§roa€ com dciêiêrcia rudldva ou do Íalâr 08m 726 2492

OuvidoÍla: 0800 725 7474
calxâ'goe-br

vl!!.

t.

x .

XIV,
xv.
xvl

tx.

x.

XI:

x!l

xvll

cúusuLA vrGÉslMA - Dos REGrsTRos DE ocoRRÊNcrÁs E DAS coMuNrcAçoEs

20 - Os documentos inslrulório.s ou comprobatório6 relativos à exequção do Contralo de Repasse everao ser
aDÍeseotadôs em oriqinal ou em cóoie autenticeda-

27.941 v018 micro
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PR0CESS0 ) c:1c' Â.,.,1

CAEXA Contrato de Repasse
MODALIDAOi

VISTO:

20.1 - As comunicaçôes de íatos ou ocorrências relâtivas ao Contrâto seÍão considêÍâdâs êôrho rêgularmente feitas se
inseridas no SICONV ou enlregues por caÍlâ protocolãda, t€legÍâmâ, fax ou conespondência eletíônicâ. com
cômprovanle de recebimento. nos endêrêços dascflt3s no rtem Vlll das CoNDIÇÔES GERAIS.

cúUSULA vIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

?1 - Fica eleito o foro da Justiçâ Fedeíal, descrito no item Vll das CONOIÇÕES GERAIS, paÍa dirimir os conÍlitos
decorentes desl€ lnstrumento, com renúncia êxpressâ de qualquer outío, por mais PÍivilegiado que se.ia.

E, por eslaíem assim juslos ê pactuados írmam este lnstrumento, que será assinado pelas parles e pelas testemunhâs
âbâixo, Ê3ra que su!'ta seus eÍeitos jurldicqs e legaÉ, em.iuízo e foíâ dgle, sqndo extrâidas a6 respedivas eopias, q'Jâ

teráo o mesmo vâlor do oíiginal.

E

u

-,JL
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d CONTRAT N

CPF: DUI
CELIA
13€7

Nome:

Têstem nnas

TE
BOSA RIBEIRO

SI do

CPF:002-551

U

CPF: 439_5

CONTRATADO
IGOR VIEIRA CARVALHO
.63311

li
Nome: ANGELA ÀrAR

CPF: 215.287.303-30
SA LIVEIHA NONÁTO DE SOUSA

0

coNTRAÍO Er.1 CQNtoRMI

DAI"VANI RODR IGUE5 P. oe lnnuoa
ÍÉ deFUâl_ lüâL 0n0740.5

s3o Lui§-MA

Ci{ÔÀiÉa F!DEfiTL

SAC CAIXA OEOO 726 0't 01 (info.maÉes, rêclsmâçôes. sr,gestóes e elogioô)

PaÉ pê36oaÊ Gom dericlÊnclE audltiva ou dG t€la: 0800 728 2492
Ouvidôtiât OSOO 725 7 1? 4

caixa.gov.br
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São LuÍs _ ,3í de Dezembro 

--,.-._de 
-?919--

Local/Dala

Nome;

I

27.941 v018 micro
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GERÊNcrA ExEcuTlvA GovERNo REctÊÉ - pE

ula To ú! cor{TiaÍo

Co.tôlo de qêp3e no 891/68P019, Íiràdo Oêto Munidpre d. tgà,&pr, c pJ

10 r59 560íEr-9l)j tu.rrô à Unilo íid€,.r oor ihtsÍÉrto oô Mhiíam dô
Dee6E1ümênto âe8iôhr, rêp.*.tadâ D€h C.iE toó..kà êdêíal, Cl{pJ
0o.360.3o5/0m1{aj Ol,jêto Paviodtâção e dr.naa@ de viiE oórrô do bâ,ro..nno de
raârâ§su.j Programa llànejamêtrro Urbano; Vatôi RS 5t9.02!"74i d6 EúM' RS
]l77 500.00, connâô à.ônrã dà União no êre.cí.io dê 2019. UG 175@a, G6rão 00oo1.
PÍótrdmà õe T,.b.rho t9st2osrlD73mot, NE lorg Ésoir4l, tb r7lur2ol9 . Rs
41.521,74 d€ @r.apá.ti.h. MgêrcD !U122022 Dâra . À§iÉt!6 t1^22o19 Oãúdio
tr.itB Gdçahê!. Mdio RiàÍdo 9nr6 de tiDã. Cdtãlo dc n.Dse É 3a84r2/2019,
6.m!i. i.l. Mu.i.iiio le !E3E::! p!, a§pl 1c_359.5601t401 9q ju.r. a u.iac r.d.6l
poÍ inrêrmédio do Ministéno do O.hEMmento Rêgiml .ep.eqiid. Flà criE
E@nômicâ feds.l, CNP] m.36o.305/0001 04j Objêro Paünenràéo . dênâseD d. üat
úrbahas.: PÍotrá a PlrreJamento Urbahoj \àlor: iS 519.021,7a; d6 Eú66: ÂS
417-íI],00, oÍs& à @Nô da União no ex{cí.io dê ,0r9, iic t7!l0,l, 6Étão @01,
ProgÍàma dê Írah.lho 1951205rt1D73orr" ilt 2019rlE8O2s0Z .t 2í111019 . Rs
41.s21,71 d€ conÍ.pànid.. Msê..jà 31/122022 Dâtá ê 

^!nn.t!6: 
11â22019 Oaúdio

Fr.n.s cônçalEs ê M.rio Àiordo S.nt6 d. UDa

GERÊNC]A ExEculvA GovERNo Rro BRANco - Âc

âti Ío§ Da coiÍIi Í(16

Cdrâto d€ Rep.s .c 897199/2019, ,imádo pêlo Muni.jpio dê Prá.r.lo & (,íÍoÁC,
cNPr 04.076.7331000r{0; lúnrô à Unrâô red.rar p.r inrmédto do Maôtíé.io do
De*nwlúmento R.8o..1, rep@ntôdô p.lô C.iú tGs&niô fedsal, cNPl
00.360.305/0(I)1-04; objéto co.írução do porro pàrã oq r6.ador6 no múnicrpiô da
Prl.rdo de clíro, P'oÊr.Td Dpçnblühphro Re8'oad TenoDl ê U,bàho: và,o. Rs
515.15000; dor !(uB fiS 5,U ls0,o0, @(*ão à anr. dà Unuo m d.rdoo dp 2019,
u6 17500r. 66tro cr(1001. progÊhà dê rÍâbalho 152/u2029x660@1. iE 2019tJt805389,
dê 11/122019 ê n3 r.m,m de cont.partklà. ú86ncja 30/1r,2022 lr/12à019 fi2ôd
§úà d6 saútos . G.deô. SoGà àâd6.

Cc.tBto de 8ep3srê n! 395?57,t019, Ímedô pêl. Ivu.iclpic dê yápun Á8, (NPl
0rr.0ú.s6o/0001-24j jlnto à Uíi ô Fê.hral por lntsmédio do Miniíério do
oeie.rclvimentô R.Íiônal, rep.*rt.da Deh Cáíê Ec66in@ Êeddal, CiPl
Prre^T1{9Tl^t: obreto,*.p._àftmo_^dê^^iua, Pro8,am. Pr.nê,.nênro u@rc:
vc{u. i{! lal,qJ0,0o, uui ,(cur ú, R5 J52 ü0c,0J, ru'rà;u à rund dd 0$iãu 

"w 
<rr'rnú

dê 2019, UG 175004, G6tão 00001, progmâ d. ÍÍabâlho 1í51209r1D?:t0001, NE
2019NEa0s23Ir, de *lt2ho79 e RS 4m,m de .onrrãpartida. vigênri. 30â112022 -
31/12120!9 Ràmon Silvà d6 Santor . Frãtuis UbiÍ.o Mâch.do d. Va5d.ê1o5.

Cútrlto de Repôg nl A96ar5/2019, ftmado !Élo Municiíio d. Côtúaba-^C, CNPI
a4.!105.5l]4/om1-5o; iuítô à Uniáo Fê.!ê.ãl Dor irtêmádio do Mini.réío do
D.úrc&imênto Âe,ionà!. r.o.stada Dêla C.iE Êco.ô.niê fedd.r. C{Pl
00.36o.305/om1{}4; obl€to .drttução e de ,âlplo Éra 6iàç!o dê âv*j Pro8.ama
oétê.rclvimento Reglo.al, Têrntorlal e Uôô.o; Valori RS 287.@0,@; d6 EU6o3: R$
285,500,00, .orêráo à @nla dâ União no êr6.í.io d. 2019, UG l75OOr, Gêst o 00001,o.^8''r" ,-r- r6b1h- 1-()q]o:,olv6rflm!. {! 2ol9{E3a.e,^i ,é r..r1t^.1e ó F.
5m,m d. dtBparlidâ. Mgên.iã :tol1v2022 11/122019 Rámd sív. d6 $nt6.
tutonio Cddêko dà glva.

r,,,ndJu p.i- SfairrAÂlÀ DL t3IÀEi Dt MtlC
AMBIÊNiE sEMÀ-Aa, cNPl 63.601 769y'0@!-35t júnto à União Fe&cl por iítem&io .to
Mlhlsrér]o & Àgn.!hurâ, Pftuária c ,\básdlh.nto, r.pre6t dá p€lá cáttá É6óinl5
Íêddal, qlP, 00,!60.305/0001{4, Obieto ÀdequôJão dê EslÉd6 \rEÉú, Prqràmâ
ÂsÍop.(uôÍE $í.n!áEr: v.ror x! r 9r,/ uur,üj dos rdB' i5 l gluurlrJ, (oreráo
à cônre .h Uniâo tu eE@lcio de 2019, UG ú5093, Gestào m(I)l. P.oaÉm & Íãb.lho
2060820r202v0@1, NÊ 2019Nt80o278, d. o9l12/2o19 . RS 2.@2,m d. ront ap3nidâ,
Virtn.la 30/10,2021 - 301122019 Âamd §tE dor §àmos ê Gê6ldo rs@r Mllanl de

GERÊNcrÂ ExEcuÍrvA GovERNo SÀNTA MARTA - Rs

ttTi roó oc cotirR 1()6

contrõto dê R.p& nr 896a652019, íÍfrãrlo lEto Mulio'pro d. sào 8êmardcMÀ cNpJ
06.1)5.3a9/0OO1Aaj rúrto à Uniao ddd 

'ô. 
ht.rh&io do Miúia.io do

O€s.nvo&ime.to Â4!imt, í.prenrôda petâ Câin E.6ômi@ ÉedÚàt, Citp,
00.36o.305/cÍpr{a; otteto paümstáção .stJhr.a .o hunÊiplo d€ são brnõrdo/na;
Progômâ Pran.iânênio u.banoj vald: Rs 478.691,@j d6 Í*úe5: is 477.691,00,
.orcrâô à @nr. ô Uniâo no ê,êrddo dé 2019 UG t7sm., Gêíáo oc@1, prcSr.ma dê
rr.berho 1s/tsl20tt1D7:!0721, lÍt 2019flEaos2ss, dr úl!217O79 e RS t.eo,m dê
.onÍâOãnidà. Wê(iô llh7no2l - t1l11l2ol9 R.sinà Cáh gãrbdâ Rib.Ío . tOÁO
r60i llatRÀ ca[v^rro.

c.ít.ãto dê R.paç nc 8912m/2019, frmãdo pÉ.|ô Muni.ipio dê pftsdenre Médi.i-MÀ,
CiIPJ 01.612.32olm0l{5: iunto à União Fêdê.al pd iít.rmédio dô Minitrério da
Âgn.uhu.à, o..uárh . Abetdmslo, reoEs.nrádà pelà cjiE tcúómrá Fedêràt, CNPJ
m 3ó0iü!/ü!I44: üip'o pdv'm.ncÉo .íiiüu no -unrip,o d. pr6'dêarê úédt' .

ha.; àog6mà ÁgrorEoáíià slelêntlwl; vaL.: RS 956.ü»,m, do6 .*uB6r RS
955 000,00, coÍeÍão à úrâ d. Uniáo m êeí.kió de 2019, UG 13sc,a, GsrSo cÍm1,
PíoaÉôâ de lrabâlho 206O82077202V0@1, Na 2019|t8ma14, dê 1V12n019 e RS
r.000,(ú de @nr6Darüda, vEà.ta 3ur2r02t 3v122019 Rê8rna cêtia Bàôose Ribêrtu
ê tlvAN€ FRttiÉ 9INHO,

6ERENCTÀ EXLCUIlvÂ GovtcNo sÀo oAULo - sp

Er'tr Íos lrE coxn^ro§

ts

VISTêt*,*

C.trtÍãio de Rêp.se É 8910922019, ,im.do pêlo FUNoO ESTADUAI DE SAuDt ,
fUNOESSP, CNP, 11.8§1.744/0001-tl(); juúo à União Fed€rãl por inte.médio do Min6tériô
da sàúde, rep..eúrádà p.la c.iE É.môôi.â r.d.râI, cNPl 0o 360.305/0001-04, , CNPI;
obj.to r€í06. d. uniia<1. dê aten<ão .l9é.ialirada eô súde j Prográmâ
Àeí.(!am.nto .to SrrS: vard RS 2.3r{3e,m: dG Íàu66: RS 2.2m.@o @. .dr.rão
à cdtâ dà U.iâo no êftí.io d. 2019, UG 25O1O7, 6êsriio 00001, kôgÉmô de Trâbâlho
10302201545350035, NE 2O19NE8m6Ol, de 21122019 e RS 143.300,00 de csnÉpanida.
ViAên.1a 17112/2027 - al/7212o19 SEUSSY ÀNDfiÂm AÀlTo 0E cÀÀvALHo, lde Nenrlque

Contrôto de Àeoóe íe 8964a5n019, fimedo pêlo M!ni.,Íio de a,âo P.ulo-SP, CNPJ
a6.395.0oo/0@l-19; iúdto à Uíiao Fêdfrl pôr inrÊmédio do Minlíério dâ odadãnia,
repê*nt.ú. IÊl. aâia [orütric aeddal, ariP] 00.360-3o5/&0i{,t, ObjÉto
mod.miÉÉo t,33 i.rtlhçôes do clobê dà @ú.idadê no hâitu aíiranee ôâ 2onâ sU, paÍe
a ptàti.às êtpo4rvà3 do mLÍkíp'o de sào pâulô.j P,oer.nâ trpoí., cid.dàni. e
0é.nv.'lünento; valor RS 3,rt 4,07,0(); dG r.(uRor Rt 110.907,00, (oÍerão . (o.t! da
Uhtiio E d.rd.io .l€ 2019, UG 1a0@6, 6.srao 0o(Il1, Proe.atu d. Tôbalho
278122ÍBss45gxr3s, il€ 2o19{t8o1o36, d€ 29/1112019 e RS 3.so0,o0 de .6trâÊnida.
vt8ênch 12v0sn02r 31/12l2or9 SÊUS' Ar{DRAoÊ BRrÍo DE cARvÀJo É c.rl6 Alb€no
d. Ou.dÍ6 8.r..á ,!íio..

GERÊNciÀ €xECUÍrvÂ HABrÍAçÃo BAURú - sp

EITNAÍO O' TENrc ADITIVO

Enâtô de ÁdniE dô Pãzo .l€ Codsio D.ra ..ri.acáo .lo T.abalho SGial PüCMV rAR
RIs|DENCIÀI M^iÂCÁS APf O,a14.,t71-52 Cnr.ro d. Adidlo do Pralo d. (dtnao para
r.sr.inênto d. reffi .êl.bEdo &tre cáúâ Eúnômro Fêde€l cNPt
mj6o305/0@1{a . o Moíidpio dê BÀUÂU^, . cNPl a6117./r10/1001-80 OpeÍação
0a1a-ar1-s2 ro ámtito do PÍo8Íâru Minhâ c.$ Minh. Vrdà tÀr, pàÉ a íeâlitaÇ.ào das
ans.láds míerês m ln.rruE.río rl. Pl.n.r.hdÍo, m.mp.*nd'nêlÍo ntsOtnclÁlria{r(rs,,ÍÍ:::cc.. P!â ÍÀo (!!À_(nro Qr I,, PquPu/sD ftP 1,*(0n,, cr
úgêftia d. 10/01/2020 a r0/O?2020, nmado .Ã @|11PO|O e as5inado pd CÀsSlÀ
MARIA DÂ SIwA RODRIGUES e CLODOAIDO ÀAMÀ1IOO 6ÀZEÍTA.

GERÊNCIÂ EXECUIVA HABITAÇÀo BELo HoRrzoNTE MG

EXr* ÍO O€ rEiíO 
^O|Tl\/('

ts.trr.irc e d. r.úo5 ..lc!ãdc ..!r. Càik !.orôhirâ Fcdc..l, aIPJ
m.36o.305/mo1-oa e o sé8ulnt€ collgaado: PREfEITURÀ MUNtoPÀl Dt sElE
LÀGoÀs/MlNÀs 6tRAlS; ct{PJ 24.996.969y'0o01-22, op€6Éo o.499,s!+92 no âmblto do
no progrôma Miúa Casa Miíhô vida FAR, paÍa â rêâlÉáÉo dl âtiüdâd6 @níantêt do
Prójêtú de n.irriho sú.i.i, rú énrp'êên,jinenio RtsloElialÁi tÀ6oa 6RÁNDE ii,lo..ii:ádo
à Àv. Doúd Êuro Â.&àdê g , trirÍo ofldiÉ vel)@lot d. oli!.irà, m Muni.ipio de
s€tê Lari@s/MG, no Élor .!. R9 sr.m:t,!|, &m vigêftta d. 24 me6, íLnado êm
r7l12l2018 .lsinado pú M.@lo 

^,rg.lo 
de Paúà aônim, pelà câls ên nôm. do FAÂ ê

UrlD de aasrÍo taía, p.lô Cav.niãda-

GERÊNcrA ÊxEculvA HABrÍAçÃo cAMptNAS, sp

o(riÁÍú DE aollwMo

ÂêÍsêniê cúvinio pà.ã re..imê.to dê .nuÍs cêlêbràdô énrrê c.iú E@h6hiÉ
F.dêã|, cilPl 00-160 36/601-{),t e o sêÉliít .@wn6do: Preldlurà Municipàl dc sànrâ
Bárhárá d oeí./St, CNPI 16.422.4{A/0001'52, operação o,t20,97G84 no ânbltô do
toSBha Miíha CN Ml.hã vi& íÀ4, Era d càlr?àçãô dà: àr,vdàdes (6í.rter do
Drojêto dê l6balho S6ãl {.mp.eaômúro Rerdenoal soiqw dds Àer.s,ldàl'ràdo
à rEnira Lár*o 66êÀa dê OliÉi6. S/N. P.,qúe R€siden.ial dô tà3ô, no Mu.i.lÍro de
s.nrà &irbâ6 d o.st./tl, no slor de i$866.7o6,o (oío6td € 3*ntâ c iêt mir,
*tdert6 . reB Éais . zê.o e.r.6), @m pra.o de 18 {deroiio) óes ê ütancla de
8/t2/2a79 a tA/íi6l2o27, Íimado ú 18/12/2019 ai.ado por lú a!6U5IO
a-ÀRV LHO 0t lrMÂ . DINIS faJUÁf,DO ÀNOlÁ

GtRiNcta txtcuÍ,va HABIAçÀo sANTos - sp

dll^Ío ot cowtíto

ExtÍâto{s) de .ditiE do p.arc de Covênio pâ6 rêtsâÍcinento de Íêcuuo,
erêh.àdois)ênÍ. c!&ã t(onóhlo tenÊBl, cNPJ 00.360.305/0001{r, ê o Múni.iplô d.
n.!jí.órP Ê.r.ituã Uuni.lp.r C. n.dsle,,Spi axpl 45 635.372{í}4179 Op.Íôílo
039r09a 27201., 6 ámb1o .lo @ Pro€rama Mhhô câe Mirüá Mdâ tÁx, pa6 a
r.alibção d& ,t$dâd6 <Nrxrtês m rGttu@nto dê damiànmlo, no êmpí€.ndaÔêÍtÔ
ieliden iàl laídin Áa.dhi lll,l@!i.àdo n6 (oIES 19 € 136'&ÀIRRO CARÀPIRÀNGA, no
Mlniúipio dê ÂêsiitróÀÊ, nú v.lú ilú RS .i2o.o@,oo, ú1 viaén.i. ié 171012019 a
1/10/2020, ím.do ên 11110/2019, .ssl.ádô pd MôÍót Auréllo CGtà e Nllton los.

GLRÊNC|A oE FTLiAL GE5TÃ0 0E pESsoAs Rro 0É rANErRo - tu

ooi T6 0É lEFLos 
^DrrME

tssN

GIRI

2020

Cohvato de Repaiie nq 897059/2019, frftado p.lo Munl.íplo de láguârl-ns, CNPI

57.572.t{6/0@1{3j júrtú à u iao trú.iãl pü irnénré,jiú do i\rniiirériú d. aiil..jàniã,
repíê*.rada p.l. c:na tc@ô.niê têd8ã1, cNPl o0-!6o.305/mloa; otlÊro
construçào da qu.drâ 6hcna n. lelldâde sâo ,@é, 4s drsttno, no mhl.ipro de

làsua,i/Ís.; Pro€ramâ Êsportê, cidôdarió ê oenvoLvioenroi Valo.: tls 243-750,00; dos

r€.u86: RS 23a.,S0,OO, .orrêrâo à .oíta d. t niao Ío ererckio d. 2019, uG 13{)006,

cêtrão 1, Programe dê Írab.lho 27a1220355a500001, Nt 2019,{E801087, dê

3ilr2l20r9 e iS s.cr).J,ul de (s(àpàmdâ. v'8anoa 3U1212o22 . i1li2l2ú19 ot'rRLir
suoaÍÍl e Robêno Ôíos Boí Tu,óiêllo.

Conlritô Jr n.pã!s. n! a!61so/2019, Íirm.do p.lo MunÊÍpi. J. Sâo !i.cnl. do sul

R5, Cr{Pl 87.572.079/mO1-01; jufto à Uniâo red.râl poÍ intêftadio do Minüté.io do
o.r.volvinêrto n.abnal, r.pe*.táda pê|. (ãlh E.dónrté Fe.,eral, cNPl

00.360 3ô5/0401-0.1, Obi€i! ,.q)e.At.niú .iíálti.ú dÉ eià; ú' harÉs, ?.!8, únra

Planei.mênto urb..o; Vôlo.; Â9 287,000,00; d6 .euBo' RS 2a6.íI},m, @.eÍaô à

roôtâ d. União no .rêr.ícao dê 2019, UG 1750011, Gêrtão 00001, Plograna de Írabalho
i!4t1205.11D73ôôo1, NE 20i3iia60!011, dc 2À11212019 € Â5 So,O0 de @nlrdpa,tidà-
vi9an.la aul2l2022 ' 31/u/2019 oDliLEl sUDATÍl . Pàdo séraú aodri8É fld6.

acnrit. d. 3.Ês. ne 3es113,âc19, Ímrdô pclo Mú.i.ipi. d. &ra.léri! R5, ctlPl

87.568.911rc0o1{6i junto à Uíião He6l pôí iite.íÉdlo do MininéÍio do
Dêr.nvolvimento Âêdoü!, r.pr.sêntada pela câlrâ Econün,e fêd.rà|, cr{PJ

co.36c.3c!/cc010-,j Obj€rô p:vlmentiça. dê rusj nroBÊnô tlá.4jâf;ênto t .t3ei
v.lor: RS 4ss.sq),@; d6 re.ú,u: RS a29.75O.0o, .úerão À (drlã dz união m
êrer.,ciô dê 2019, uG r?sma, 6estão 00@1, Êogrra d. Í,.balho
15a512054107300,13. NE 2o19NES0l:1r5, d. A6jo9/2a79 r R3 25.750,00 J€
.ohtrapartrda. Vigê,.ià 3t11212o21 3rlr2ho79 oüntr, SÜOAÍI e Paúro Roh.no

Cônr..ro dê Rep.itê nr 896283/2019, 6dôdo p.lo Mudciúo & iro6 Êspêrança .,o
Sul-R5, CrlPl 92.4ts.393/)m1 46j Júnto à Unrâo F"rhrâl po. intêmédüc do Ml.lrtério
Co oereh.rcllimchto Aegicirt, r.prer.tlal pclJ a.iE Econóol6 fed.ôl, c Fl
00.360.305/0001-0rr; Obido pavimênraçro .om pedras poliéddc.r ,Etã|.ç:o d. úêio
Íio, construção de p.rrêi6 públicG . 5inalirrçro ôi ruôs 8 dê rurçô ê beno Íi1!o;

.or.rão à @ntâ dâ uíião no .td.i.io dê 2019, UG l75ll)l, Gétào 0l ProíraD dê
Íreb.rho 1s4s1205r[o730@1, ,{€ 2019ÀrE805077, dê )Alr2níJtg e Rs 2.]AZ5O de

.onlrap,nida. !'j!ên.rá 17172i2a72 37172/2079 oolRLIl suDÀiÍr € Ànáo Ciáudio

$.TÍflÂÍÀNIE: (ÀIXÂ Éú]NÔMI'Á FEDERÀL; CO'{IÍIÀIAOO: MÁNA LU'IÀ ÂIBUQU€RQÚE
o(ljtr, cPFlcNPJ 036.9@.a2731j Ê!PÉOr: Péta.ão dê 5.r!lç6 Á55isr.n.lalr; OUEÍOi
,ieqçãõ de crdgeío s.úde cÀrÂ: Mooatroaoa cRFoaN(r^MÍ'ÚTo: {^8rtrlÀçÀo.

Coi{ÍRATANTE; aÁtxÁ EcoNóMlc FEotRÁt; (atotNciÂDo: oFTAt ios Rfu roos
clrNrcÀ € crRURGrÀ !ÍDÁ, cPr/cNPJ oa,971.918/ooo1-39; €sPÉclE: PÍétàção dê sêruiços
A'5js.€,ri.i5i o6riÍo: idm AtiiÍw íeíêr€^tê à iÉtuúsÍt o€ !ÁLúiÉs sÉRv,Ços,
olÁRrÀs r Íax s sâride (Àv\^ - paMs; Moo^uo^ot: cÊÉoENctÀME$Ío.

# ddo6D@ln,a
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PM . FoLtit N.

PROCESSO

MODALIDADE
121O6t2020

29149

Plataforma +Brasrl

usuário: JOAo tGoR vtEtRA cÂRvALHo
CPF: 002.55't.63i-71

Cadastramen(o Programas

Exe«rção lnf. Gerenciàis

A.omp. e Fisaslazaçâo Prestação de Contas

ÍCE VeÍificação de Regulàridade

Sàrr do Sistemà
2|06/2020 21 2a -\ 3 6 9-b25

{ERASIL
Propostas

cadastros

Âdministração

DOCUMENTOS ORÇAMENTARTOS
06.125.389/0001-88 - t4UNtCtPtO DE SAO BERNARDO

53OOO. MINISTERIO DO DESÊNVOLVIMTNÍO REGIONÀL

Voitar

,|

Versão:

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Do€umentação complementar QCI Po/cFF

LAE SPA Quadro Resumo

(r'FtÊ(r r!n Pi.!iFtn Ârlr.vàÍ!n

í. ldentificaíão

P r og "am..r

53000201 90004 - PLANEJAMENTO URBANO

Pavimentação Aíáltica no município de São Bernardo/MA

Acão Orcarnentária

20541D73

P rograma cie T ra bãiho

1545120541D730721

[,,1u n ir íp io do Proponente

SAO BERNARDO

-uurbu rLc[ uu ! L : - l-]ru

21 10609

ijF tjr,r Fr o[r,..,r ter rit:

MA

54115/2019

896865/2019

httpsrmandatênâs.plalaformâmaisbrasil-gov.br/prqeto$asico/private/index.ispidProposla-1518í 18 1t1

{
)

-
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PM .FOLI$\N"

PROCESSO 9 L,1cç: Êre-., ô {
MODALIDADi

VISTO:

121O6t2020

n1.-.1- ô."iôat,,r.

31tl2t2019

Va lor Globa I

R$ 478.691,00

[iepas se

R$ 477.691,00

Contrapartida

R$ 1.000,00

o,:ur,ic E'rerr:io
4 meses

3. Participantes

Pàrticipante

Proponente

Natureza
JurídlEa

Administração
Pública
l\lunicipal

Ràzão So(ial Responsável Telefone E-mail

joaoigorcarvalho@hotmail.com
06.1 25.389/0001,88
MUNICIPIO DE SAO

BERNARDO

53000 - MtNtíERto
DO

DESENVOLVIMENTO
REGIONAL

002.551.633-71

loAo tcoR vtEtRA

CARVALHO

004.666.489-01 -

GUSTAVO

HENRIQUE

RIGODANZO
CANUTO

(98)98113-

7400

(21)94652-

553
rbieler@íarbitec.comConcedente

4. Quadro rie Composição de lnvestimento

No.
Meta/

Submetâ

Item
lnvestimento

Frente
de

Obra

Descrição dâ
Meta/Submeta

PAVIMENTAçÃO
A5FÁLTICA

Regime de
Execução
PÍoposto

Qtd. Und. Repasse Contrãpartidà

6.375,00 M2
R$

477.691,OO
R$ 1.000,001 - Pavimentaçáo

41

PAVIMENTAçÃO

A5FÁLÍICA

RUA

ELIETE

SILVA.
450,00

Empreitada M
por Preço
Globãl RUA

ELIETE

SILVA -
400,00
M

RS

477.691 ,OO
R$ 1 .000,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

1.1

Totel GeÍal

Diferença do Valor Orçado (Proposta)

R$

17r.691,OO

Rí O,OO

4

)

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas poÍ Meta

https://rnandatahas-plalaformamaisbrâsil-gov,br/proietoàasrco/private/indexjsf.)idPÍoposla=1518118 2t4

47
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PROCESSO

Plataíormê +Brêsrl tYl0DAt.lDADi

Percentua
Pa rcela

vts

(..i

121O6t2020

No,
d!

Mêt.

De!crição da
Meta

PAVIMENTAçÃo
AsFÁ[TtcA

R§

478.691.00

PIEçO

Tstal
No. d!
Parcela

Palgelê

1

Â(umulado ladô

R$ 95.765,54

R$ 276397,85

R$ 397.876,54

R$ 478.69r,00

1

2

3

4

MAR/2020

ABR/2020

MAU2020

luN/2020

20,o1%

37,730Á

25,38%

16,88%

20,o1tk

57,749í

83,1294

100.009ó

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela

3

I

Pãrcela

MAR/2020

Percentual
PaÍcela

20,o1%

19,96

0,04%

0,00%

37,73s.

31,66st

0,00%

25.38.É

2532%

0,05%

0,00%

16,88%

16,85%

0,04%

0,00%

Pêrcêntual
Acumulado

20,0í%

19,96%

0,04%

0,00%

57,74,5

57,6294

0.00%

83,12!á

82,949Â

0,17

0,00%

't@,00%

99,79

0,21

0,00%

Valor
Acumulado

R$ 95.765,54

R$ 95.565,48

R$ 200,06

R3 276.397,85

R$ 275.820,45

R$ 577,40

R$ 0,00

R$ 397.876,r

R$ 397.045,36

R$ 831,18

R$ 0,00

R$ 478.69r,00

R$ 477.691,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

- lnvestimento

Repasse

ContÍapartida

Outros

- lnvêstimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvêstimênto

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimênto

Repasse

Contràpartidà

Outros

2 aBR/2020

MAI/2020

JUN/2020

6. Enquadramento da proFosta de !ntervenção

Há tr.lrrrpaiibilitlade er rtÍ e d Docur rieniação Téar riLd dpÍ eseriddd e a> eur rdiçúes e:perífica: ,-leíiriida>

parã ô Prograrna?

7. CompleÍnentariedade com Outras Àções

A funcionalidacte plena da proposta independe rle outros proletos/acões não crisleâdãs pelo

presente cR/TC?

caso negâtivo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o praTo para execução.

Sim

5im

https://mandatarias.plataÍormârnaisbrasil.gov.brprojelo.bâsrco/pÍivate/index.jsÍ?idP.oposla=15í81í8 314

---."-_.'--

1
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12/46t2020 Plataíorma +Brasil

PROCE§SO ôl ôc) (" ô
MODALIDADI

VISTO:

órgão emissor

SEMA

Dâta emissão

311O3t2020

válido até

31103t2022

Mânifesto
Ambiental

Dispensa

Meta

1 -PAVTMENTAçÃO A5FÁLTICÀ

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicús de EnBenhâriê/Arquitetlr ra

CPF

660.801.852-53

Nome

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS

CREA/CAU

1103934279

Data de
Emissão

1410212020

Atividade

Engenhaíia

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF Nome Atividade Formação órgáo do Responsável

Nenhum registro encontrado

'l C. C.|ncl sãê de l.ar!d.l§

DÊ àcür do iúir ü Làiidú Je Ariál;st dÉ LngÉiihàíà(LÂ[), ú ÊnipiÉÊnd 'rÉntü íJiüpu;lô Ê Viável

httpsr/mandatarias.plalaformâmãisbíãsil.gov.br/p{oiÊlo-basico/privale/indêx.isf?idProposla= 1518118

ART/RRT

M420200330955



PM .FOLH}IN"

PROCESSO 

'
?o<,hr-, t'l

MODALIDACE

VISTO:

oilcto 020/2020

A

Caixa Econômica Federal

GIGOV/51

Assunto: Entrega de projeto técnico
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA: PLANUAMENTO URBANO
coNVÊNro Ne: 896865/2019
PROPOSTA Ne 054115/2019
OBRA: PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NO MUNICíPIO DE 5ÀO EERNARDO/MA

Senhora Gerente,

Servimo-nos do presente para encaminhar os seguintes documentos descritos abaixo da
PAVTMENTAÇÃO ASFÁLTTCA NO MUNrCíPrO DE SÃO BERNARDO/MA, PROPOSTA Ne 0s4115/2019
e do Programa: Planeiamento Urbano.

r' Plano de Trabalho.
7 Equipe de coordenação do proj€to.
/ Declaração de manutenção guarda e Operação de serviços/equipamentos vanculados ao

empreendimento.
r' Declaração dê área.
/ Declaração de existência previa de redes públicas de abastecimento de água, esgotamento

sânitário e sistemâ de drenagem de águas pluviais
r' Declaração de aprovação do Proieto Técnico.
r' Declaração de ApÍovação do Proieto de Sinalização Viária.
r' Declaração de Aprovação do Projeto de Sinalização Viária pelo ôÍgão responsavel.
r' Dispensa de licenciamerlto anrbiental.
/ Dêclâração de conservação e manutenção periódica dos dispositivos de sinalização.
./ Declaração de rdpd(idade tecnica.
r' Declaração do regime constÍutivo.
/ Declaraçâo de conformidade em acessibilidade - anexo I ê ll.
r' Declaração tnÍoÍmetiva de lS5.

r' Projeto Técnico (MemoÍial descÍitivo, Especificação técnica, Composição de BDl, tncargos Sociais,

Memória de Cálculo, Planilhâ Oíçamentária, Curva ABC, PLE, QCl, ARI dê Píoietô e Orçamento;
Plântas e CD).

Atenciosamente,
São Bernardo/MA, 28 de janeiro de 2020

sàl--lf
I

t,

JOAO IGOh VIEIRA CARVALHO

Piefeito Muriicipal de São Bernardo/MA

/..

FW
llrl/llaL,eU)rW§
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PROCES§O
':'--i-----

)r')ç<-bt c (

MODAI.IDADT

VISTO:

À

Caixa Econômica Federal
GrGOV/SL
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
PROPOSTA N! 054115/2019
oBRA: PAVTMENTAçÃO ASrÁlrrCA NO MUNTCTPTO DE SÃO BERNARDO/MA

EQUIPE DE COORDENAçÂO DE PROJETO

Franknilva Vieira da Silva Matos
franknilva(ôgmail.com Engenheira Civil (98) 99112- 7480

NOM E CARGO CONTATO

",
Cl



P[]I .FOLfIINO

tr:;l]r". PROCESSOí) ÔJ <^rA C\O
MODAI.IDADÊ

VISTO:

DECLARAçÃO DE MANUTENçÃo, GUARDA E OPERAçÃO DE sERVIços/EQUIPAMENTos
VINCULADOS AO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura Municipal de SÃO BERNARDO vem atraves desta, declarar que vai conserver

e manter periodicamente, durante e após o periodo de execução de obras, dos elêmentos

vinculados ao empÍeendimento da lÍnplanração de PAVIMENTAçÃO A5rALT|CA NO MUNtCiPtO

DE SÃO BERNARDo/MA, PROPOSTA Ns 054115/2019 e do ProSrama: Planejamento Urbano.

Sem mais pãÍa o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 28 de.laneiro de 2020

) ' u' ...

,.L L,'- i.,'i . '2" 
: 

'-, 
JOAO IGOíVIEIRA CARVALHO

I
1+-,

/i
,/. ./

-4-t'rt '4ryÇ'

PÍefeito Municipal de São Bernardo/MA

r,\

§
+...jl: i:,5!,i+ ... rlJ:l



PM - FOLP;{. Nú

PROCESSO

MODALIDADI

VISTO:

DECLARAçÃO DE ÁREA

O prefeito municipal de 5AO BERNARDO, considerando a celebração da PROPOSTA Ns

054115/2019, do MINISÍERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAI declara sob as penas da lei,

qUE A PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE SÀO BERNARDO/MA, Ob.;CtO dCSSE

contrato, será executada em área de uso comum do povo, estando em nome do proponente

Sem mâis para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 28 de janeiro de 2020

ÇÍàà

'i
'7t "'":' (.,-" /

]OAO I6IOR VIEIRA CARVALÉIO

Prefeito Municipal de São Bernardo/MA

/,

Á.



PM .FOLIIA Ni,

PROCESSO

MODALIDAOI

VISTO:

DECLARAçÂo oe rxrsrÊncra pnÉvre or REDES PÚBLTCAS DE ABASTEctMENTo DE ÁGUA,
ESGOTAMENTO SANITÁRIO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAs PIUVIAI5

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO vem através desta, declarar, para os

devidos fins, que a PAVTMENTAçÃO ASFÁLTTCA NO MUNTCiPTO DE SÃO BERNARDO/MA, objeto

\., da PROPOSTA N9 054115/2019, do MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Programa:

PLANEJAMENTO URBANO, é dotada de rede de abastecimento de água e as casas possuem

solução individual de esgoto (fossa e sumidouro)

Sendo que o projeto prevê sistema de drenagem pluvial nas vias em questão e as vias

próximas ao empreendimento comportam o acréscimo da vazão pluvial com as vias deste

projêto

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosa me nte,

São Bernardo/MA, 28 de ianeiro de 2020

,{,
/..,.

loAo tG of, VIEIRA CARVALHO

Prefeito Municipal de São Bernardo/MA

.;l



PM .FOLI+IN'

PROCESSO aô t oof,, <)
MODALIDADE

VISTO:

oecunlçÂo DE ApRovAçÃo Do pRoJETo DE srNALrzAçÃo vrÁRrA

Eu, Franknilva Vieira da Silvâ Matos, autora do pÍoieto da PAVIMENTAÇÀO ASFÁLTICA NO

MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO/MA, PROPOSTA NS 054115/2019, dO MINISTERIO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Programa: PLANEJAMENTO URBANO, declaro que o projetô de

sinalização viária foi elaborado de acordo com os manuais de "Sinalização Vertical de

Regulamentação" - Volume e de "Sinalização Horizontal" - Vôlume lV, do

CONTRAM/DENATRAM

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 28 de janerro de 2020

T:.* t

Ulll/

/
í-Y- ,!^

FRANKNTLVAVTETRA DA SrLVA MATOS

Engenheira Civil
CREA: 110391427-9

\-
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PR0CESS0 roiãm;;a
MODAI.IDADÊ ?
VISTO:

ltúlt&

aNEXO r- LTSTA OE VERTFTCAÇÃO ÊM ACESS|AtLtOADE

- --1

S

2ÉLO

CO^TCaCENTÉ
5U

MÂNOATÀFIÂ". NO PROJETO
DÉ

ENGENhAAA

ÊELO

c.JÀrVENEtriE
!iC PaC.jE;O

EXECIJÍ!VO OE
ACESSlari-lCÂOE

OBS
PELO

CONVENEN'i E

NC LAUDO OE
CONiFÔRMIDÀDE

I]EM OA
Naa

9050 15:

Ha ,ndlcaçâo êín
pÍorelo (h líaÉdo dr
role âcossrvêl nâ
ârêa d€ rnlcruençào,

As câlCadãs novás oú
,olo.madas pos§uem
l.,ra lrrêcôín Iârourá
iniírmâ de 1 20 m,

As calÇâc,as novas oü
íêlo.rnades possuenl
lerte c,e seryço ,m
lâl9ú'â h,n'fra de
070m,

a1

6 r?3br

612 3 ãt

i3

EÍi câsos oe
ca(;adas notas ou
,e,o.ôadâs
largúla súperto. a
2 0m. hâ la,ra óe

EXECUIÀO
AS

cÀ!cao^s
COrvl ESSÂ
!ÀBG!ÊA

Nas câlcadas noyas
ou íêtoíÍiãdas ha
s,nâllzâââo râlil
óieclo.al quando da
ausàncra or
,:c6aÕíttnúdâd€ de
lnna guia

ô r23.Dj

ÀBNÍ NBR
16537.
781

c'

I

I

a íe'râ rivre possúr

2 10 m cle aJluíe livrê
ías aà!çác,â6 novâs

Á srnâlizàçào
§osplrlsá eíà
rlsLrlãdâ 3.,:ra dc
2.10 ín cb oso nas
cajçâ.,âs aotas ou

Â laria rrwe ou
p.sseio das câlça&s
novâs o! rolorrre(hs
possui rncl'naÇáo
tsnsveÍ§rl ab alê

'!

A sríalzaÇio úsoal
DOSSUT Conlraíe dê
urn'ilãnrrâ em
mndÇóês seôas e
molnâdas ôâs
ca&âdas nôvas?

"la §nâhzaçao lalrlou
prso lâl'l pâra
nioÍmaí e exrstêncrâ
d€:dosnrvors ool€tos
suspenscs.

1luc!ânÉ oê drêÇáo
iÍave§sla de
Ê'edegre trnDl(] §
le.mno de .ampas ê
escac,âs
r€bàrânênros de

5463
AANÍ NBB
16537 6 6

E

v
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PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

1-1

crlç3dâs nôvas ou
relormadâ9 possui
p,5o corn s{rpeí c€
iogliar lrme.
estâvêl nào
lrêpdaír€ e ani
deíapante sob
condrçáo secâ ou

O ácesso d€ ve,cúros
aos loles cíâ ósgraus
oú oesnrvors na larrâ
nvre nas câlÇadas
nova6 0u
íelormadas?

Os r€bâüemenlos de
cârçadá6 possu6ô
IncrrnaÇáo 

'OUâl 
ou

rnlêíroí a 8.33q; inas
Íampas lâlàÍar§ e
cenlrell ou rguál o!
rníêíioí â 5"; oârâ
râbârâmênlô lolã!
' nas íaírpâs lalora§i

tiJ:

ê1273

ô. r ?.i.J
61273..

()s .âbârrâmânrô§ r,ê
caçadâs pos§re,n
.âmôâ cênlml mÍn
laíguÍa finrma dc
, 50m em cá,çáOâs
novâs ou

car\-ElEi
CEIITRAL
\AS BUAS
PÊOPÔS r'

Âs

)

§ra ^â3 câlça(ha
novâ6

Os Íebarramealos de
câlÇaoas ou ,arxâs
elôvaahs pâía â
lravêag'a dãs úrâs
conslantos de
rnt6rv€nÇáo estào nâ
dirêÇáo do íruxo (,â
kavs§§a de
o€do§kos em
cillÇadâs novâs ou
íêíoÍínaõâs ?

Os rebe Íemêntos dê
aelçác,es sào laros
cl€ lorma a náo
r.drrrr á rà'rú.â dt
tarrâ r'víê ôu ôãsêâ'o
em medda rnlefior a
, 20r eín calÇadas
novas oo

'9

Há des.ivor e.Ío o
úímrnô dô
rebarramento da
cillçâdâ € o râ,lc
c€íoçâvêl
calÇaús novâs ou

Há rêbarxalínântc clo
aamcúo Orv'sor de
p'slas corl] lc'9u,3

'qlrar â c,e lârra ê

Os semeÍoíos para
pêdesrrês pos.lm

s4c'onuados c@
s223

.1.1i ;','.:i ; /,v
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PROCESSO

MODALIDADE

VISTO:

OS \A
PFOPSST

zr i

Os sêmaioÍos. se

po§.§rem co,lrando
corn altuía enlre 0 80
,n ê :.20 ín do p,sô,

Os pahíhaÍe§
lntêrín€drârâs óô
ni.-ro ê té.fi;no de
rar.pâ) a)ssuem

ion9rt'{,,.a1 ú'n,na
(!9 im m ê oào
:nvací€m a ârêâ dâ
ciículâÇào

INs.ÁLAÇ

SEMÂFAR
OS NA

PROPCS:

ô13r

As íafioas êÍYr .ola
âcess:vêl possJêÍ!)
.o m'n'fto. , 20 D de

i

!

sêgôenrc de

ôss i

OBS Dos {€ns 29 ao 232 da li§a de vêíiíicaÇáo não s6rão píêenchidos coÍn a justrricalrva de qu€ lodos os [ens estão Íelacronaclos a oúros

iipos de seÍuços que nàl sêrão êrêcúâdos pc,is nâo 6ào rr.lEaa,oê Íro 6êívlÇ0 de pavr.nenlaçâo coíno 6scadas. platâíormas êl€vadoÍês

corÍâdorgs. ponas. ianelas...

As oassarelas ae
p€oesÍes possuern

das

â rârnpâ§
b, rampas e escaoas.
c Íampâs e

d o§c€dâs e

23

I

Pâ.a sêq6ênr. Oo
7aín0a con c,ê§n1vêl
íaxmo íê 1.00 fl'. a
,ncl.nação e de are
6 250i1

x.\Ão

cc\l
0ÊSf\1vÊL
0Ê 1 00M

?i

Para sêgmenlc de
íaÍnpa coín dosnrvel
rnâxlmo oe 0 6J m
aá r,c],ôáÉo s de
até833o'oeonumero

,€
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VISTO:

DECLARAçÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

EU, loâo lgor Vieira Carvalho, CPF ne 002.551.633-71, responsável pela PREFEITURA MUNICIPAL DE

sÃo EERNARDO/MA, DECTARO junto ao MTNTSTERTO DO DESENVOLVIMTNTO REGTONAL, que

dispomos de pessoalcom capacidade administràtiva e técnica paÍa o obieto constânte no CONVÊNlO

Ne: 896865/2019, cadastrada no SICONV, píoposto para formaliração dê Convênio. Êsclareço ainda,

que este proponentê âssume responsabilidede pela execução do objeto pÍoposto em todas as fases

exigidas legalmente, acompanhamento da execução e prestação de tontas.

Dados responsável têcnico

FÍenknilva Vieira da Silva Matos - Engenheira civil
cPF: 660.801.852-53
CREAr 11039342 7'9

Sem mais para o momento, subscrevêmo-nos.

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 28 de Janêiro de 2020
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ANEXO II

pECLARACÃO pE CONfs@

Eu, FRANKNILVA VIEIRA DA SltVA MATOs, CREA Ne 710393477 -9, DECLARO, na qualidade de representante

dã Prefeitura Municipal de São Bernardo/MA c/ CNPJ: 06.125.389/0001-88, Responsável Tecnico pelo

Projeto de "PAVTMENTAÇÃO ASFÁLT|CA NO MUNtcíPto DE SÃO BTRNARDO/MA", vincutãdo ào convênio

nq: 896865/2019, pare fins do disposto no Anexo I da lnstrução Normativa ne 0?, de 09 de outubro de 2017,

do Ministerio do Planeiamento, Desenvolviorenlo e Gestão, que Íoram atendidos os itens de acessibilidade

constantes da Lista de Verificacão d€ Acessibilidade anexa

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamentê ciente do teor e da extensão desta declaração
e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Atenciosamente.

São Bernardo/MA. 28 de lâneiro d€ 2020

FRANKNIL A SILVA MATOS

ENGENHEIRA CIVIL _ CREA N9 110393427.9
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MODALIDADE

VISTO:

DECIARAçÃO DO REGIME CONSTRUTIVO

A PREFETTURA MUNtCtPÂL Dt SÀO BERNARDO, CNPJ: 06.125.3S9/0001-88, vem atraves desra,

declarar para os devidos fins, que na elaboração do orçamento referente ao projeto cujo objero e

"PAVTMENTAçÃO ASFÁLTICA NO MUNTC|PTO DE 5ÃO BERNARDO/MA", Conr,ênio n.e:896865/2019, Íoi

âdotado percentual de 8Dl de 26,L4 % {conforme planilha na composição analitica) e encâr8os em

conformidade com o estab€lecido SlNAPl.

O regime de execução da obra será empÍeitada por pÍ€ço gtobal.

Oportunamente, declaramos que a opção de orçamento consideÍando os encargos desonerados é

a opção mais adequada para a Administração Pública Municipal.

Sem mais paÍa o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

São Bernârdo/MA,28 de laneiro dê 2020

*à tl PM .FOLFrIN'
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VISTO:

DECLARAçÃO DE CONSERVAçÃO E MANUTENçÃO PENIÓOICI DOS DISPOSITIVOS DE

srNALrzAçÃo

A PrefeituÍa Municipal de SÃO BERNARDO vem atraves destâ, declarar que vai conservar

e manter periodicamente durante e apos o perbdo de execução de obras, dos dispositivos de

sinalização vinculados ao empreendimento de PAVIMENTAçÃo ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE

sÃo BERNARDO/MA, da pRopOSTA Ne 054115/2019. do MtNtsTERro Do DESENVoLVIMENTo

REGIONAL, Programa: PLANEJAMENTO U RBANO.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

São Eernardo/MA, 28 de janeiro dê 2020
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MODALIDADE

VISTO:

DECTARAçAO INFORMATIVA DE ISS

A PREFEITURA MUNICIPAI DE SÃO BERNARDO vem através desta. declarar para os

devidos fins que conforme legislação tributaria municipal, a aliquota do ISS (lmposto Sobre

Serviço) é um percentual de 2,5%

Sem mais paía o momento, subscrevemo-nos

Atenciosãmente,

5ão Bernardo/MA, 28 de ianeiro de 2020

,/'r,. !t' '/""."- /" ''
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Préfeito Municipal de São Bernardo/MA
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Ívi0DALlDADã

VISTO:

DECTARAçÃO DE APRoVAçÃO DO PROJETO DE SINALIZAçÃO VIÁRIA PELO ORGÃO
RESPONSÁVEt

A secretaria de obras e infrâestrutura do municrpio de São Bernardo, vem através desta,

declarar para os devidos fins, que o projeto de sinalização viária referente à "PAVIMENTAÇÃO

AsFÁLTtcA No MUNtclPto DE sÃo BERNARDo/MA", proposta Ne 05411512019, do Manisterio do

Desenvolvimento Regional, está aprovado e foi elaborado de acordo com os manuais de

"Sinalização Vertical de Regulamentação" - Volume l, e de "Sinalização Horizontal" - Volume lV,

do CONTRAM/DENATRAM

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

5ão Bernardo/MA.28 de janeiro de 2020

I
l'_:IÀ.,
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ANTONIO BERNARDO SILVA

Secretano de Ob ras

§
!

,, C.



MODALIDADE

VISTO:

D€CIARAçÃO DE APROVAçÃO DE PROJETO

A PRETEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO, vem através desta, declarar para os

devidos fins, que está aprovado o projeto Íeferente à PAVTMENIAçÃO ASfÁLT|CA No MUNTCíPto

DE 5ÃO BERNARDO/MA, da PROPOSTA Ne 054115/2019, do MtNtSTERtO DO DÊSENVOLVTMENTO

REGIONAL, Programa: PLANEJAMENTO URBANO.

Atenciosamente.

São Bernardo/MA, 28 de janeiro de 2020
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VISTO;

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental No 103755212O2O
3110312022

PROCESSO SEMA No 20030042907t2020

A SECRETARIA DE ESTA.DO DO IVETO ÂJIJBIENTE E RECURSOS N.ATUF,AIS - SEIUA, cem base na PortarieLi SElt-lA nô '!23 de 06
de novembro de 2015, dispensa do Licenciamento Ambiental à:

--)1.,1E OU RAZÃO SOCIAL: Prefeitura t\,lunicipai De São Bemai'do/ l,ia

ATIVIDADE ECONOMTCA PR|NC|PAL: pAVtMENTAÇAO ASFÁLICA NO MUNTCÍptO DE SAO
BERNARDO/MA. CONVÊNIO N" 896865/20,Í 9

CPF OU CNPJ:

06.125.389/0001-88

ENDEREÇO:

Praça Municipal, 863, Xxx, Centro

MUNICíPIO:

São Bernardo - MA
CEP:

65550-000

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: PAVÍMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VíAS
UKEANA§

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (co_m coordenadas): RUA ELIETE SILVA, S/No,
BAIRRO:CENÍRO, MUNiCíPiO: SÃO BERNARDO, SOB AS COORDENADAS GEOGRÁFICAS
3' 22'21 _17"5, 42" 25'U.19"W.

obs.: vide no vêrso destâ dispênse as ExlGÊNcüAs / REcoMENDAÇÔEs
Oocumênto assinado DIGITALMÊNTE. A suã eutenticidadé poderá ser vêdÍicade no site da Secrêtaria (SIGLA), por mêio do código
200300''290?/2020 

ReÍaet c3ryatho Ribeiro

São Luis - MA 3í/03/2020 secretário

liltilil]illrultmtillil[]t Rafael Ferreira Maciel
SecÍEtário Adjunro

CPF: 961.270.903-34
OBS.:. AS CONDIÇÕES SERÃO ESTABELECIDAS NOS ANEXOS;
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuiçóes legais conÍeridas no art. 69 da Constituiçáo do MaEnhâo, e, considerando o
disposto no § 20, art. do 2o, o parágraÍo único do art. 8', e l20 cia Resoiução cio CONAMA no 237, de l9 de dezembro de 1997, e
consideÍando ainda a Portaria n" 123i2015, que disciplina o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreeBdedor de cumprir a legislaÉo ambiental e normal em ügor;

I

E-PROCESSOS N. 608't2/2020
I

TNSCRTÇÃO ESTADUAL:

06.125.389/000í -88
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GOVERNO DO ESTADO DO ÍUARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

«a\

Exigências e Condicionantes
Processo n' 20030042907 I 2O2O

1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
l- Projetar a obra ou em preend imento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
empreendimento/atividade e Normas Brasileiras de ReÍerência - NBR's que regulamentam a matéria. em especial as
que abordam a armazenagem/destinação dos resíduos sólidos e o lratamento dos efluentes lÍquidos e gasosos;
ll - Não inteíerir em Area de Preservaçáo Permanente - APP (conÍorme os Aí. 3", incisos ll, Vll, lX e X; Art. 4", 7" e 8"
da Lei N"12.651/ 2012 - Novo Código Florestal e Resolução CONAMA n"3032002).
lll - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
órgáo ambientâi competente, quando Íor o cãso.
lV - A destinaÉo Íinal de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geraÉo de emissões atmosÍéricas, ruídos e
raciiaçÕes náo ionizantes deveráo atender aos pacjroes estabelecidos na legisiaçao ambientai vigente.
V - O transporte, beneÍiciamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos florestais de origem nativav (matériasArimas provenientes da exploração de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletÍônica obrigatória (Documento de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislaÉo ambiental
vigente.
Vl - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando dê imóvel rural.
Vll - Cump!'i!. ã legislaçáo amhientâl e normas em vigo!'.

2 - A DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL não dispensa, nem substitui a obtenção pelo requerente, de
certidões, alvarás, licenças e autorizações de qualquer natureza, exigidos pela legislaÇão federal, estadual e municipal.

3 - Fica o Empreendedor ciente de que o náo cumprimento destas exigênciâs, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negiigência, omissão ou imperÍcia são de sua inteira responsabilidade.

4 - Este Documento poderá ser cassado a qualquer momento Dor este órqão, se Íor utilizado para fins ilícitos ou não
autorizados, e o inÍrâtor poderá ser responsãbilizado civil, administrativa e criminalmente, nos termos da lei;

5 - Fica o requerente ciente de que a preslação de inÍormações Íalsas constitui prática de crime e poderá resultâr na
aplicaÉo das sanções penais cabÍveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei N'2.848140) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N' 9.605/98).

Página: 1
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MINISTERIO DAS CIDADES

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

coNvÊNro Ne 896865/2019

CADERNO DE DISCRIMINAçÕES TÉCNICAS DA PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NO

MUNrCíPrO DE SÃO BERNARDO/MA.

ra, -f-". -. o^,!-
rranknilva Mfira dá Silva Matos

' EnSenheira Civil

CREA: 110393427-9

CPt: 660.tO1.852-53
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