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7.52 - Todos os rendimentos pÍovenieÍ*es da aplicsÉo dos recürsos das contas ünculadas devêm sêí devoMdos à
conta únicá do Tesouro ao final da ex€rí,&ão do objeto contretado, devendo corstaÍ de demonskativo especÍÍco que
inlegrârá a píêstsção de conlas, vedada a suâ utilizsÉo.

7.5.3 - Na oconência dâ perdas financêiras demríaries da aplicaÉo dos íêcursos. gue comprometam â êxêcução do
objeto contratual, ficâ o CONTRATADO obrigado ao aporte dicional de contrdparlida-

7.6.í - Nos cssos de dêscumpíimento do pÍazo pÍevisto no iEm 7,6, a CONTRÂTANTE solicilará à inslituição ÍinanceiÍâ
aiberganie cia conla vincuiada a devoiuçao imeçiiata dos saidc remanescenies à conia única tio iesourq Nac'lonai.

7.7 - Deverão ser restituldos, ainda, to&s os valores kânsbridoG, acÍêscidG de juÍos legaÉ e atuallzados
monetâriamente, a pâÍtr dà data do ÍecetÍmento, na forma da legislaçáo aplicável, nos seguinles casos:

a) Quardo não hourrer quelquêr sxêc1.rção fisicâ reíarentê ao ob)êto pacfuedo nesle lns{rumento nêm utilização dê
racur9cÉr;
b) Quando Íor êxeculado paÍcialmenle o obieto paduado neste lnstrumento;
e) Quando rÉo ío,r apreseniadâ, no prazo reguiamenlar, a Íespectiva presiação de co.itas pâÍcr'ai qJ ínai;
d) Quando 09 rec ÍBc {or€m úilizados em d€sconfoÍmidade com o pacluado ng§le lnstrumento;
e) Quando howêÍ rrtilizeÉo doE valo(€s Íesultanles de aplicaçõ€§ financeiras em desacordo com o estâbêlêcido no
itsm 7.5.2:

D Ouarúo houver impugnaÉo de despesas, se íealizadas em dêaaeoÍdo com as dispos.ições do confato cele,brado.

7.7.1 - Na hipótesê prêüstâ no item 7.7, allneâ "a', o3 r€cuÍsos que peÍmaneceÍam na conlâ vinculada, sêm tersm sido
uewúgrEdsus crr \J çruu vrllll.,r{JL l6LrwD uu reàur(áurr rrá
âplicâção finâncêirâ nos teÍmos do itÊm 7.5. no prâzo de dé 30 dias do vencimerito da ügência do Contrato de
Repassê.

7.7.2 - Na hipótese prêvisla no ilem 7.7, alíneâ'b", em quê a parte executiadâ apíêsente tuncionalidade, I dsvoluÇão
óos rê@ísos já cÍedihdos em conia e não apliÇados ng objeig do Plang de Trabaiho, acrescidos do resuiláob da
aplicaçáo ínanceira nos termos do item 7.5, ocoÍÍerá no prazo dre até 30 dias do vencimento da vigência conúatual.

7.7.3 - Na hipótes€ prevista no item 7.7, âlínêe'b', em que a paÍte executada não apresente funcrbnalidâde, os
recursos liberados dêrrem seí de\rolvidG devidamenle afualizâdos, confuíÍne êxigido para a quitação de débltos para
com a Fazenda NÉcioftal, c€m bâse nâ vaÍiâção dâ Taxa Referêncial do Sistemâ Espêciâl de Lhuidaçáo e de Custódia
- SELIC, acumuhda meÍ)salmentê, até o último dia do mês ânleÍior ao da devoluçâo de recursos, ac.eacido a esse

r,o "u llí6! úc éist'!ã\é(J vó urrv\ruvêrJ 9o içrrrr§v§ o r.-(rrlô ur.

7.7.4-Pàrâaplicarfiodositerc772a773,aírrnc'rorulidadedaparteexscr.,halaseraverificadapelaOONTRATANTF.

7,7.5 . Vemidos os prezos de devoluÉo d€6cíitos no6 itens 7-7.2 e 7.7.3, os yalores devem 8€r dsvolyidos devidãÍnênte
atualizados, confoÍme exigido paÍa a quitação de débitos parâ com a Fâz6nda Nacional, com base na variôção da Taxa
RêÍerencial do Sistema Espêchl de LhuHaÉo e de Custódia - SELIC, acumulada meÍrsalmente, até o último dia do
ÍÉs anteÍior ao dâ devolu!ào de recuí§,os, âcíescido â esse montaÍúe d€ íoÁ m rÉs de êÍêtivâÉo dâ devoluçào de
recuísos à conta única do Tasouro.

7.7,ô - Na hipôtesê prevista no item 7.7, aiinea'c", os íeçursos rjevem ser <ievoiviçios incluirnio os rendimêntos da
âpliêâçáo no mercâdo financeim, atuallzados pêla Taxa ReÊÍencial do Sistema Espedâl de Lhuidaçãs e de Cüstódia -
SELIC.

7.7.7 - Nâ hipôtese preüsta oo ltem 7.7, alinea "f, seíá instauradâ Tomada de Conlas Especíal, além da devoluÉo
dos rBcursos liberêdos dêvdârnênte etualizados, cüÍoíÍne êxigido para a quilação de déblos pâÍá côm â í-azenda
NâÊional, com b€se na variação da Texâ Refurênchl do Sislema Especiâl de Lhüidação ê dê Custódia - S

7.6 - Ewntuais saldos financeiros verifcados quando da conclusão, denúncia, Íescisão ou extinção do ContÍâtc de
Repasse, inclusiva o€ pÍo\,€ni6í es das Íeceites adêridas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos
in!êgralmente à UNIÃO FEDERAI- no prazo imprormgável de «) dias do ercnto. na foÍma indicada pela
COI.ÍTRATANTE na época dâ restiluigão, sôb pênâ da imêdiâta iíElauÍaçâo de Toínada de Gonlâs Esp€ciel do
ÍesponsáYel.

au ud ut vv,uvév
1% no mês ds efstiyação da devduçeo dos recursos à CÁnta Unic€ do TesouÍo Nacional.

§AC CAIXA: 0800 726 0101 (iííoÍmações, ÍeclamaçõB, swe-s6es e elogios)
Para pa$oas co{fl dâflcl§rrclã auditivâ ou d€ falr: (EoO 72ô 2492

Ouvldorla: 0800 725 7474
csíxa,gov,br G27.941 vO17 micto
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7.8_ - Pâra fns de eÍetivação da devolução dos recuÍsoa à União, a parcÊla de atualizaçâo rsferent€ à vaíação da
SELIC eará_câlculada píoporcionalmenlê_à guantdade de dias compreendida entÍe e datâ àe [berâção da parceía para
o CONTRATADO e a dâtâ dê eEth/o crédlto do monl.anE dev'ldo nâ coítla única do Tesoum.

CLÁUSULA OITÁVÁ - Dog BENS REiIÀNEeeE TEs Ào ÉRiiINo DÂ VIGÊNGIA CoIITRATUÂL

E - Os bens .6manescentes deconenbs do Contrato de Rêpasse sêrão de pÍopnedade do CONTRATADQ e/o{t
UNIDADE EXECUTORA qua(do da suâ êúnçáo, desde que vinsulsdos à fíâlidade â quê se dêstinam.

CúUSULA NoNA - DAs PRERRoGATNAS

I - O Gestor do Programa é a autoÍidâde compeieÍÍe para cooÍdenar e dêfnir as dirstdzgs óo Prograrna, cabendo à
COTITRA-|Ai{TE o aÇompanhâmeRio c ôvaiiarção de,ú àçõês (-rrstantes Ío Plano de Trabâlho.

9-1 - Semprê que iulgàÍ convenierde, o Gestcr do Programa poderá píomoveí visitas j,n loco com o propGito clo
acompanharnanto e âtlâlhÉo dos rBsulhdós das aüvidades desenvolvidas en razâo do Conlrato d€ Repasss,
observâdâs as noímas lêgâis ê ÍegulamentâÍês peÍtinent€s ao assunto.

9.2 - Ç nrerrosativa da União, por intermôdio do GestoÍ do PmgÍama e dâ CONTRATANTE, promover a Íiscqlizaçáo
figic,ofifiaiceira dâs atividades íêfêrêntes eo Contralo de Repasse, bem como, c&lseívar, em quahuer hipotesê, a
faorldade de assumií ou transferil a responsabilidade da êxecuÉo do objeto, no caso de sua parâlisâçáo ou de íato
Í61êvânle qu€ venha a ofrÍÍer.

9.3 - As iníormações rBlati\ràs à celêbraçâo, êxe(rjção, acompanham€nto, f6câlizaÉo ê de pÍestaçáo d€ contas,
inclusive àquêlas Íg{âÍênles à moüm€itação financeira dos instrumêntG- serão púUi:as- exceto nãs hipóteses legais
de sigilo lbcal e bancáÍio 6 nas sibJações classificadas como de acesso rcstib, consoante o ordenamento iuÍidiéó.

cúusulA DÉCHA - Dos DocuuENTos E DA coNrÂBuzÂÇÂo

10 - ObÍiga-sê o CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXECUTORA a rêgiÊtÍaÍ, êm sua contetililede anallüca, em conta
aspeoíÍiea do grupo vinculado âo atiyo ínânceiÍo. os Íecursôs rôc€bldos da COIITRATANÍE, tendo como coírtÍâpârllrâ
contâ âdêquada m pa$lvo fimnceim, clm $Jbconlás ldenlillÉardo o Contrato dê R€pãsse e a especfica@o da
despesa.

10,1 - As fâturas, recbo€. notâs Íscâlis e qua'tsqueÍ outos documentos compÍobatóílos de despesas seÍão emitídos em
nome do CONTRATADO dou UNIDADE EXEÇUTORÀ deüdamente ilentificados crm o no,ne do Programa e o
númêÍo do ConlÍato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem crorrclógica, oo píópíio local 6m que foÍem
contabilizadoô, á disposição dos óí9ã6 dê coolrob iÍlterno ê extêrno, pdo prâzo fixado no Contrato de Repassê.

10.1.í - O CONTRATADO ê-iou UNIDADE EXECUTORA dêveÉ disponibilizar cÔpias dos coínpíovânlês de daspesas
ou de oums dô(timêmos à CONTFÂTANTE sempre que sdieiiado.

CúUSULÁ DÉCIMA PR EIRA - DÂ PRESTAçÃO DE COiITÂS

11 - A Prestaçào ds Contas íeÍeÍente aos ÍearrÍsos financdros deveú ser apre-nlada à CONÍRATANTE no ptazo
dêscrto no itêm vl das coNDlçÓEs GERÂIS.

'11.1 - Quando a proatação de mnt6 não for encaminhada no prazo nxado. a CONTRATANTE eslâbeleceÉ o pÍazo

máximo de 45 dias parâ sua apresêrtaçáo, ou rêcolhirnenio dos rocursos, inciuidoe o§ r€fldimeniôs da apiicâÉo flo
mercado financeiío, ahJalizados pelâ texa sELÉ-

11.2 - Caso o CONTRATADO €i/ou UNIDADE EXECUTORA não apÍesente a Fêstação de contâ§ nêm de\rôl os
reclrsos ms l6rfiros do ltô.n anteÍior; ao téÍmino do prazo estabelôddo, a CONTRATANTE Íeg'rstÍáÉ a inadimpl9ncla
no SICONV por omissáo do daraÍ ds píEíar cDnb! e coínwdcaÉ o Íato ao ôr8ào de comaülkiacie snrlíii{:a, P6m íns
dê insl,auraÉo de Tomadâ de Conlas E6pêdal sob equsle
dano ao eráíio, sob pena de responsabiiização soii<jáia-

argumento e adoção de outÍas medidâs para reparação do

11.3 - Cabê ao repí€6€ntante lêgal do CONTRATADO prâstar conlas dos Íecursos pmvên'cntês dos Conlrat6
R€passe fiÍÍiâdos pelos saug antecesso(€s.

SAC CAtX,tu 0800 720 01 01 (lnbímaçô€ê. Íed8maÉc§. srJgerlôer e ebgios)
PrÍ8 possoas com deficiônch audiivE ou ds fila: í!800 72ô 249

owtdoirâ: oõui 725 7474
câlxr.goY.br

27 .941 YO17 micro
a
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11.3-1 - Na impoÊsibilidade (b alsnder ao dispo€to no itÊm ântêÍior, devê âpresentâr, à CONTRATANTE, e inserir no
SiCOtW documanlo com J:u8tificativas que demonstrsm o impedimentro e I mêdldss âdoladas paÍa o resguardo do
patrimônio publico.

1 1.3-2 - Quândo a impossiulldadê d€ pÍestar @ntãs d€@Ír6r dc ação ou qniEsão do ânlccrúsoÍ, o novo tdminirtíador
soli:iErá a instaurâÉo de Tomaú de Contas Especial.

'í 1.3-3 - Os c€sG ÍoÍtuitos ou dê íoÍF mâior que impegam o CONTRATADO er'ou UNIOADE EXECUTORA de prestâr
contas dos reqJrsos recebidos e âpllcâdos ensejarào o enüo de doc{mênto6 e justrÍcaüvas à CONTRÂTÀNTE, p3râ
análise o maníestação do Ges*or do Programa.

12 - Haverá â cobÍança dê brifia extÍaordináÍiir do CONTRATAOO e/ou UNIOADE EXECUÍORA nos seguintes câsos
em gue esse(s) deÍ(em) causái

ManutenÉo de coÍ{rato, cobrâda mBnsalrnente após 180 dias sem
exêcuÇão linenceira
Visitâ ou ústoíia rh bco em quantiJade supeÍioÍ à pí€viste no Art,
da Poílariâ lnterministeÍial MPDG/MF/ CGU no 42412016 e suas
alle

^'(eiéYée 
ve Eswyu

-- L{-a./Ar^.n., -l-^ôi-ónnr^ -^!i ^.1^,a.ê^---g,||@

informacaolicitacoes"€.conlralos/qed€nciamento,,l8 licl cÍ€dol teÍmo-unico- s{íedenciamêÍúo âro-o6.gdi

í2.2 - O coÍnprovante de pagamento da taÍifa extrâordináÍia ê aprÊsentado à ÇONTMTANTE pí€úamente à
rêâlização do seÍviço.

ct-Áusu!-ADÉc!ÍrÁ.TERcEtp-ô.-DÂ.auD!TopJ.À-

13 - Os seMços de âudibria seÉo Íêalizâdos pêlos órgãros de confole intemô e exteíno da União, sem elidir a
competêncie dos órgãos de contole irrt,emo e extemo do CONTRATADO ê/ou UNIDADE EXECUTORÂ, em
coníoímidade cDm o CapÍtulo Vl do DecÍ€{o no 93.872, de 23 de dezemko dê 1986.

13,1 - É livÉ o aceEso, a qu8lqugÍ tsmpo, de seÍvido.e6 do Slôt€Ína d9 Controb lrdemo ao quâl €8tâja subordinadE ã
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todo6 os atos e fatos rdacionados direta ou indiretamenle cDm o
insirumento paciuado. irem como aos rocais de execuçáo das oblas, quando em missao oe iscaiização ou auciúoria.

'13.2. Em sando evidenciados pêlos Órgeos dê Cofiíob ou Ministêrio Púbnco vicjos insanáveis que implhuem nu
da licitação rêalizâdâ, o CONTRATAOO deverá adolár as rnedidas adminístâtivas necessáias à Íecomposirtso
€Íárig no montartê âtuâlizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a Íeversão da apíovação da prestação de

SA,C CÂD( 0800 726 0í0í (inÍo.Ínaçõê8, Íedâftaçõ€ê, 6uge6lões e elogb6)
PaÍr p€sao€ com daflctôíclt eudÍlivâ ou dG fâiâ: 0E00 71r€ 2492

O(lvidoriE: ()E00 725 7474
catra.gov.br

Reanálisê do Plano de Trabâlho R$ 1.400,00

Vedficação do Resultado do PÍocesso LbitâtóÍio inapta ou repeüda R$ 3.m0.00

R$ í.000,00

RS 4.500,00

R$ 800.00ReâbertuÍa de PCF ou TCE

AIteraçáo de cronogrâma R$ 1.700,00

AluãlizâÉo de orcamento R$ 2.400,00

Êxc]usão de mela R$ 3.500,00

Aiustes no projelo R§ O,OU

Rêprogramãção dê Remânesconte de obrâ R$ 5.000,00

lnêlusão de Íreta R$ 0.00

?7.941v017 micÍo
§

CúUSULA DÉcIiíA SEGUNDA - DO RECOLHIMÊNÍo DÉ ÍARIFAS EXTRAORDINÁRIAS
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cúusuu oÉctuA euaRrA - oA rDE.rflFrcaçÃo DAs oBRÂs E DAs açóEs pRoirocror{ars

í4 - É obrigatória a ÍJentÍficação do empre8ndimento com place segurdo mod€lo fomecido pela CONTRÂTANTE,
du-Jal!9 oLceriodo de duÍsção da obra, dsvendo s€r aíxâda no prazo de até 15 diâs, contados e pârtir da âulorizáção de
CONTRATANTE para o inlcio dos trâbelhos. sob p€na d€ suspensão da liberação dos recursos inanceiroc, observads
as limiteções impo6ta6 peia Lei Elaitorál n.9.5(N, de «) dê getembÍo de 1907.

14.1 - Em qualquer açãô promodonal íBlaciooâdã com o objeto do Cmtràto de Reoâssê seÉ obrEatoÍiemenlê
ds§tacada a peílícipeçâo da CONTRATÂNTE, do GesloÍ do PÍogÉÍfiâ, bem como o oseio dê âptícâÉo d'os reorrsôs,
obseÍvado o dl§posto no §1o do arl. 37 dâ cofistiluição Federal, sob pena de susp€nsão da libeniao dos reGjÍso6
lnâncêims, obsêívadas as limilaçôes impoEüas pêh Lei Eleitoíal ÍP 9.504, de 30 de sêtembro de 1997.

Pitr . FOLII,I NO

PROCESSO pô ôÕÁo )l
CAEXA Contrato ds Rêpasso

MODALIDADE

VISTO:

contas e a instauração de Tornada de Contas EspÊcial, indepêndentefierúê da comünicação do ,ato ao TÍibunal de
Contes da União e ao MinhtéÍio público.

CúUSULA DÉcIiIA QUII{TA - DA VIGÉ''ICIA

15 - A üEênch destê lnsinjmentt iniciaÍ-gê-â ns dâta dê gua assloafure e eroeíreí-se-á no prazo descrito no itêm Vl
das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitadâ â sus proírogação Ínedrante TerÍno Adiliro e aprora6o da CONTRATAT\TE,
conformê o di§Pcto aD ÁÚt.27 , lnciso V e § 3', da PortarE lDtermrnBtenal MPDG/MÊrCGU no 424, de 30 Oe dezembro
de 2016 e suas alteraçõôs.

CúUSULA DÉCIMA sExTÂ. DA RESCISÃo E DA DENÚNCIA

16 - O Contrâto de Repa§sê podetá sêí dênuncjado poí quaqusr das pâÍlBs e rBscindklo a qualqueÍ tempo, Íicando os
pariicipes responsáveis peias óÍigaçõ€s assumidas nô siÉ v;{Jência, ciieditândo-sê-ihes, igueimsnta, os benefícios
adquiÍidos no mesmo p€ríodo, aplicando, no que couber, a PoÍtaÍla lntgÍmlnisteíial MPDG/MF/CGU no 424, de 30 de
dezembro de 2016 e suas altela@es, e demeis noÍmâs peÍtinentes à mãtêÍie-

16.'l - Constitui motivo para Íescisão do Contrato de Rêpa6se o de6cumpÍimento de quaquer des dáusulâs paclusdâs,
peÍticularmeote quando constatada pria (IO|{TRAÍANTE:

I -A utiiizu,Éô dos ieüijÍsos êm desacoido com o Plano de Trâbalha:
ll - A inexistêocia de exearfio llnanoeira após 180 dla6 da lboraÉo da pÍimeiÍs paÍcsh ou apG 360 dias do úllimo
desb{oqu€io d€ rgcursos, à âx€mplo do dêscdílo na CláusL{â Quinta, item 5.8;
lll - A hhidade ou lncoÍÍêgão ds inforÍnação de docuÍÍtento apres€ntadoi
tV - A verificâÉo Íre qualquer circvnslância que en6ei, a instâuraÉo de Tomsda dê Cor as Espêcial;
V - t{ão ateÍxiimeoto ao disposto no iírcisô )@( do item 2.2 do prêsante ir}§,tÍurr€nto-

'16.1.1 - ,A lescisâo do ConlÊêto de Rapasse, na íoíma acima previía e sem que lenham sico 6 valores restituídos à
União Federal deviiamente cofiigidos, ensejaÉ a lnstauraçâo dê ToÍnada de Conhs Especial.

CúUsULÂ OÉCIMA SáNMA - DO PRoVIMEI.ITO JTJDICIAL LIMINÀR

17 - A existência de re€tÍbão do CONTRATAOO e/ou UNIDADE ÊXECUTORA nâo foi coítsiderada óbicê à celebrâçáo
do p!'êse!'!te instrumento. sr-n íêzão dâ decisão liminar concêdida nos lêrmos esDecificedos no ContÍato de Reqasse, a
qual auto{ioü a celebração dsste iGtrumerÍo, coodlc'ionada à decisão final-

'l 7.'l - Aifidâ quê poslerioÍrnônts ,€gulaüada a r6tÍbão apontada no Contrâto de Repesse. a desíslánôia da ação ou €
decisão ildiciâl <les{avorávd ao COI\ITRATADo e/ou UNIOADE EXECUTORA lmdicará ã desconstitu'ção dos êf6ítos
da Éspedi.Ja !im!naÍ, gê{n a rescisác do presestÊ costrato e â dêvoIrç.ào .le kÍlos os Íê.:rrsGs quê êventuelmêntê tenhâ
Íecebido, atualizados na brma da legbl8ção êm viloÍ.

CLÁUSULA DÉCIMA o]TAVÂ _ DA A|-TERAçÃO

18 - O present€ ContÍato de Repasse podêrá ser alterado mediantê pÍopostâ, dêvÉamênts formalizada e iustificadE, a
ser spíêsenlade à CONTRA.TÂNTE. em no miniÍno 60 (sessenta) dias ânt€É do táÍmino da vigênEia. vedada e âhêrâção
do obieto.

SÂC CAIyú: 0000 726 OlOl Gníqmâ9õos. Í€cbmaçõsr. suge3tõos ê êlo€.or)
Para pessoas com dellclàncla audldv! ôu dâ í.1.: 0E00 720 2492

owidoÍia: 0€()0 725 7474
crixâ.gov.bt

27-941 !017 m!:Ío
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'1 8. 1 - A alterâçáo do pram de vigência do Contrato de Rep6se, em decoúência dê atÊso na libêração dG rec Ísos
por rBsponsau,Eado do Gestor do PíogÍama, ssÍá promovida 'dê oÍício' pdâ CONrRATANTE. limitada ao p€ríodo do
alraso vêÍifcado, Íazendo disso imediab comunicado eo CONTRATAÊO e/oú UNIDADE EXECUTORA

18-2 - A allêraÉo contrElúãl reíeÍente ao vâlor dõ Contrato de Repãsse será ,€ita por m€io dê Termo Adiüvo, ficando a
majorsÉo doc redrÍaos de repasss sob d€cisão uíiheral exduslva do óEão Íesponsávêl pela concepçáo drâ potítica
públicâ êm execução.

'16.3 - São vedadas as alteraçõ€s do obFto do CoÍürâlo de Repasse e dâ Cont-apaÍtida que Íêsults em valores
irdeÍioíes ou superiores aos limiEa mínimos e máximos definidos na Lêide DlÍEüizes Orçamentárias-

CúU8ULA DÉGIMA NoNA- DAS vEDAçoEs

i e - Âo ooNTRATADO é vedâdo:

t.

lt

Refomular o€ prcrietos de engenharia das obras e sêrvbos iá aceilos pda CONTRATANTE, inclusive paía o€
casos em que tenhâ sido adicads a Lei no. 13.303, de 30 de 1'uúo de 20'16:
Realizãr Íeprogíarnâgõ6 decoíentes ê ajustes ou adequaç6ês nos proietos de engenharia ou nos termos de
ÍBfurêocia de servips de engenhaÍh dos ínstÍurnentos enquadrâdos nos Nívei6 I e l-A coíÍorme o dispo6to ôo

§4" e no §Ee do AÍt. Ec da PoÍtsÍia lnterministeri8l MPDG/MF/CGU n" 421, de 30 dê deeqrüo de 2016 e suca
atleraçÕes;
Reaiizar despesas a titulo de Éxa dB administraçao ou simiiarl
Pagar, a qualquêr iÍtJlo, seÍvklor ou empregado público, integrantê de quadro de pessoal do órgáo oü entidade
públicâ da Adminisfâçáo Direta ou lndireta, salvo nas hipóteses previstes em leis federais especificas ê na Lêi
de Diretrizes Orçamentárias;
Uülizar, ainda que em caríer smeÍgenc'ral, os recuísos pârâ fmâ[dade dlveísa da estab€üecida no lnskumento:
Reslizar dêspêsa em dats aÍderior á vigànoia do inEtru[renlo;
EfêtuaÍ pagamento em data po§eÍior à ügênciâ do instrumento, salvo se o íâto gerâdor da despesa tenha
uçr.nrirJu rlurarrür a rig{àú.;ia dú i"slflrniàii.ú Paüuâdo;
Realizâr dêspêses com laxas bsncárias, multãs, juros ou côrcçáo monetária, indusive reÍereotes a pagamentos
ou Íêcolbimêr(os ford dos píezos, excêto no guê se rabre às mulhs a aós iuíôs decorrentes de atraso na
bân6fêÍênciâ de recuÍsos pela rcNTRATANTE, e desde que Õs prazos paÍB pagsmeÍÍo e os pêrcenfuais s€jam
os mesmos aplicados no mercado;
-l ÍanshÍir rÊcursos para giubes, essociaçõ€§ sb seÍvidores ou quaisqu€r eoiidades Çon9êneÍe6, excsto pa.3
credns e escolas pera o atendiínento pÍê€scolâr, qüando for o caso;

Éü -.,Âli^ir-,.^ 'úIã6ãtnh ^', .la ^;a^lâ.ã^ cMiEl .lã 6 Al

neo conslêm nomes, símbolo§ ou imagens que caraderizem promoção pêssoâl ê desdê que previ6tag no plano
de lrabalho:
Pagar, a qualqueÍ título, a €mprasâs pÍiveda3 que lenham em 6eu quadÍo socbtário seÍvidoí público da ativa ou
empregado dê emptesa pública, ou do soÇisdad6 de economia mista, do órgão celebrantê, por sêMços
piestado6, iôdusivê cúnsultoria, assistênEia técnicâ oü âssemêlhâdos:
Utilizar os ÍBcuÍsos do píêsenle Contíâlo de R6passe para c€nskuÉo de bêm que desobedeçã â Lei no 6.454,
áâ'tO77.
Aprovehar íendimêÍ os tíos recurso do Contrato de Repaseei
Computar Íeceitas oíÍundâs dos rêndimenücs de aplicaçõês oo mercado fnancaiÍo como confspârtitja;
Adotar o regime de exeejção ditetâ;
Ulilizsr lhitâção ojo edital tÊnha sldo púlicado antes dâ âs§nâtuÍa do presenG Contrato de Repasse ou de
úiôôÂ^ l -!ua^ IÂ Â-Áli.ô TÀ^^;â -..ô ó-ô..r\-râ^^i^ â â^,iliôâ .áF6iÉ .lê êã.!âífiâriâ â â ânáliqê rlí..rrmânta!
de obFto que enlolva obra-
UtilÉâÍ CTEF exclusivo para aqu'rsiÉo de equipaÍnentos ou pâ'a exEcllÉo de custe-ro, que não abnda ao
dbposto no aÍt. 50"A da PoÍlaria lnteÍministeÍial no 424, de 30 de dezembÍo de 2010 e suas alteraçÕês.

iii.
lv.

v .

v .

lx.

xt.

xfl

xt1t.
xÍv.
)0!i.
xvr,

XVII,

cúusulA vrcÉsrriÂ - oos REGtsrRos oE ocoRRÊNcras E DAs coÍnuNtcÀçÕEs

20 - Os documentG instrutórios ou compÍobatórios relativos à execuÉo do Contrato de Repêss€ deveráo sêr
apresentados em oriqinal ü, em cópia autenticadâ.

20.1 - As comunicáçõ€s de fâtos ou ocqíÍêndas Íelaüws ao Contrato serâo cons'derâdas como reguíarÍneÍte Íeitss se
inseÍidas nq SICONV ou entregues por caíta protocoladâ, t€legrâma, Ío< an conespondência eletÍônicâ, com
coínprovante de rec€bimento, nos endêíeços descritoG no item Vlll des CONDIçÔES GERAIS.

§AC CAIXA; 0800 726 0101 0rÍfomraçôe8, Í€dârtaçõês, swB§lões r êÍogios)
Psra p$soEs com deficiênqla audlüva ou ds Íala: 0800 726 2492

Ouvidorla: 0800 725 7474
caixa.gov.bÍ

lnnocessocÇ. c,6col
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PROCESSO âC&c,s.,Í r c,i.

CÃIXA Contrato de Repasse i\íiODAtIDADÊ

VISTO:

cúusuLA vtGÉstMA pRIMETRA - Do FoRo

21 - Fice ebilo o foÍo da JusliF Fsd€ral, descÍito oo item Vll das CONDIçÕES GERAIS, para diÍimlr os confito3
decoÍÍenlgs deste lnstum€nlo, com renúncia expíessá de quslql]ff orrÍo, por mais pÍiüleqiado qu6 sêia.

E, pof eslaÍBm assim iustos I pactuados frmam este lnstumento, que ssÍá assinado p€las parlês ê pelâs lestemunhas
abaíxo, pãra que suÍta seus êlêilos juídÊos ê Egâi§, eín juizo e tore dêle, sendo eíraidas as re3p€(livas cópias, que
terão o mê8mo valor do oÍiginal-

§ao Lürs li qe uezemofo de zúig
LocaÍ/Dala

TE
4,;. \w- ul*'^ hr"Á

/lp§É;ir|€it !Í. ao ooNTRATA DO

/ /Nome: JOÁO IGOR VIEIRA CARVALHO
" CPF: 002.551.633-71

Assi da

CPFI
NA CÉLIA
1.41r-87

N

Tastemunhaa

RIBEIRO

NoÍne: ANGELA MARIA SOUSA OLIVEIRA
cpç.. zts.zat S1S-3{,,'

DO DE SOUSA
CP 252. 503-00

CONÍRAÍO EM co FORMI

SAC CAfrÂ: OBm 726 0101 (inbímaçô$, rcdamaÉ.!, slrges!óos e el'cgio§)
Pe? psssoas com doÍiciêncir auditiya ou de ÍelI 08m ?26 2492

Owldoria: 0E0O 725 7,+74
câiB.gov.br

E
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DIÁRIO OFICIÂL lla UNIÁO - s"çeo r
aSPÉCrt: contrato dê Repas* hr 8a5roo/2019, ftnado p.to Mú.i4io & Sà,tujFotis do
ÁguâpeisP, CrlPl 44,21,{5.o5.4/0oor ,6i into à Udão red.ral go. i*êmêdE do Mhindio
do Dê3€nwMnêôto R.8rdl, r.pÍ€§Édâ p.l. CarÉ E@namio tcd.ã1, CÍ{Pl
0o.1m.305/0001+l; Objeto qeúção rle oôrar rep.amento aÍáhko M tue ê
àÉnr.la5 diveÉs do monicipio dê stóldis do .auõpei, haja em üiô qG o ba,ro
denofrinâdÕ .omo .ênlro .oít.6pla torlo o Éíú.tÍo urbao: prógÍamã ptanêjô@nto
Urbano; Valo: RS 286.Ao(l,O0j d6 EUe: R9 236.500,00, cdÍêráo à cút! da união no
êxerElciô dê 2019, UG 175fi14, 6!!Uo ()()(l(rr, Proú.àmà dê Írã6àlho 154s1205rt107r@15,
NE 2019Nt301392, dê 06109,2019 e RS :iq),m dê dtaíErtida víêÃ.i. 05/1212072 -
3al:r,'rJ:, L8lÂÂ;ÀÂ; 60\tcàlvÊ1 ci J Â ii;Nioi: , r.rvue atres i.v

EsPÉOE: C.ntràro de nêpâs n. 8a5G32019, fthado p€lo MunrolÍtu de sânrópô& do
Àg@p.FSP, CNPI ,l,r.,r,r5.0s.y0o0l-16; irhto à Udão tun râl eo. htêfiÉdto do MList rio
do DÉnwMú.nto Rêgidal, repr.*nt da Élô CáiÉ E6n&niê têderr, CnPl
00.!6O.3OSl0@t-04; Otjáo ex@ção.iê obrd rftârê;mêmo âíáhe o ruãs ê
avêôidas divêÍsa! do municlplo dê rantópôlis do â8!.p€i, fiâjê em visrà qre o ban.o
d.nomin.do .ômô r{tro .onlêmple tldo ô prim.lÍo uô.Fo: ProgriF, P1ôn.jimêito
urbaooj vâld: Rs 239.(x]o,m; d6 recu.s: Rs 238.750,@, .drêíão à .útâ dá unéo m
eg.i.io dê 2019, uG 175(84, Gêiláo 00@L aroSraru de TEbâlhô 154512Oí1D7:tü)35,
t{E 2019IEao1449, dê (x/B/2orq e RS 25O.@ dc .dn6p.ÀÀe. úeên i. Éh212o22 -
?Sii2iioli UAlÀÀÀÀ; úONiÀtlit üi .iüÀ jUN,úâ ê rtdoldo ÂÉ ;io

ESPÉC|E| C.húato d€ Repásse ho 885101/20ú, ÍÍhâdo pelo Munlddo de setópolL do
fuüapêÊsp, CNPJ rL.{45.054/m01-36; lúítô à Uiáo FedêEl poí htêrÍÉd{o d,o Mi.irrérb
do oeienrclvlmento Rêglo.al, roprê*ntada pêla Caixâ E6nôúka F.de6l, anPl
00,360,305/000r{,lj Obiêto ãdílo & o{,r8 rêaÉâmêntô aíJh&o eh tuâ5 ê
aEnidar divêÉs do monicípi. d. e @i3 do .,uapêi, hâj. ên vn q!ê o bá-ró

Urbãno; v.ld: ÂS À9 @0,@j d6 reÉs: n5 2l3.7so,cD, .üÊíãó à .st d. Uniâô tu
exe(i.lo de 2019, UG t7íba. Gstâo üml. Prcgr.m. dê Ir.bàlho 15451209t1D29n35,
tlÊ 2019N480146,6, r,ê 6/092019 e RS 2í],m de dtãpârtid} úsêncE osl12l7o22 -
aÉ/12/2ú19 úàlÂÀÀÀÀ cúNÇArVE D€ LIMÂ jUNiOlt e riáÍoldô Ã1v., Ào.

tsPÉclE: conrráto dê Âêpás* n! 8a9141,2o19, nrmado p.ro Mlnicipio de PenãporçsP,
c[P] 19,5r6.416/üÉ1-a1: tunrô à Uniãô redêral 6r rrtêrrÉdio do Mindéno do
Oêsú6lviôênro Rêt ôiái, r.plentàdà p.h C.iE t@ôhi2 F.(,.íal, CNPI
00.3@.305/0@1{4; Obiêio ,êrtr..mênto atíáltr'@ en diE6 ruar ê ôsdór d. ddadê
dê pênáport'rpj Prograúâ PianeÉmento Urb.,o, v.ld: RS ,la25{D,@; dor Íeú5G: RS

a77.50o,m, ..í.rã. à ..41r Cr U.iã. ic ãeríEio d. 20Lô, L'c 175c{4, Gãr!. 0aao1,
Progrâô. d€ lrãhlho 1s1s120s41073@3s, Í{t 2019t18802(§1, d. 02/1212019 ê RS

s.000,m de 6ntÊpãnidâ- viaên.iz o5llrl2o27 09,/1211019 U6lRÁlÂnÁ GONçAIVES Dt
LIMÂ luNroâ . cêliô lo+ d. oliv.nà

PM . TOLII;I N'

PROCESSO
tssN

de o2l12l2019 e nS
tr.lâ 6sçalv.! d. M

EspÉcrE, adrrato d. Âêp.g 
^o 

Bas,la/l1rg,
CNpl t6.69,1.121/m0l-at iunto à !.'áo Fedê61

(')

NE

E5P(CI€: Cdtraro de Rêpae n! 8a9162/2oú, nmado p.lo MoiciÍio d. cárúá St, CNPI
s3.307.9o6/@01-10; iunto à Uíião @ral Dq intMêdio do Miniíé.io dô
oêsÉlúú.nto iêíie.l. r.oRnt .la elà ôiE t6nôni6 Í.dáã1, CNP1
00160 305/0O1{}6; objáo parn$lação aáhic. de üas .o m!'i.ípo & caiú/spj
Pr.Araná plân.jaó.íto Uúânoj vals: RS 13s.000,00; d6 rÉu@s: RS 314.2so,m,
.otr.rão à @ntá dà unjão no ê*..icio dê 2019, uG 1r5s{, 66É0 {xI]1, Progama dÉ

coílrapartida. vi8é..ia 0S/12lI022 . 11/12/2019lrglR^rÁn 6oxç lvES oE LrMAlllNloi
e Rute Âlm.id. dor 5â.16 tiúâ.

ISPECIE: Cdrnto d€ Repas* n. aa!656/2019, rrh..lo p.ro Mu*iÊo d. Ébnnêa 5P,
CNPI ,14.493.s7.l0o0169; iunto à U.iáõ rêd.Íàr 9or inte.6é.lo do Miniíério do
Dêssrctsmêíto iêeaonal, Éprêrtâdâ pêle .aiE E@iô.nio Fêd{.I, aNPl
00.160.305/üb1{.j Obj.to re.ôeâmêôto d. üàe Dóbli.âs dô ôuni.lpio: Progrâna
Plânêiam.nto Urbânô; Valor: RS 246.@0,00, d$ Íê.u6ot: R§ 21a.750,00, .oÍ*ão à
.ôntá da uniãô no êErcÍ.io dê 2019, uG 175004, 6.§tão lxp1, Proam de TÉbà{ho
154512OttlD7:lOO35, ilE 2019Nt3O1095, dÊ 06/G/2O19 ê R$ 7-2$,0í) d€ contràpáÍidà
Í,6inL;. 0:/1rlr3, ic/:2/:01c u6iÂÀiÀÃÂ Gor;.Âr!Ís ti uMÀ 'Lr'roÃ É i.".!

EsPÉclE: cdt.ato dê Rêpase n' 8a45512019, fkmado pêlo Muiü<iplo de Fro.iea sê.
cNÊ, 44.r9!,575/0m1-69; lunto à união Hdal por inrêmédro do Mmasté.o dô
oêsenElvlmênto Âegional, Íepr*ntadó Dêla calb E@n6rni@ Fedêràr, cNPl
00,360,305/0m14t, Obiero pavimenbção e re@peãmento de üÀ úbli..! do hunidpiô;
protÍ,m. pl.n.jaBen!ô lt6..oj vaío.: f,< L\ ürlürj d6 qols *t 111 r50,m,
corêrão à @ta da União no ercr.kio de 2019, UG 175004, c6tão U)1. Êoa6mn de
Í6bâlho 1í5120541D7135!O, N€ 2orqNEAotmg, dê 06rc9/2o19 ê RS rO.75O,m dê
@nlràpaaid! Vrgd.iã 05/122022 - 10/12l2ol9 UAnÀAÂA GOI{çÁwES Ot tlMA lUNIOfi
ê Falio E.iu.rdo Pi.to.

ESPÉCra: Cont.ato de Rêpa3§. nr 8a5317/2o19, Írmâdo pêlo Mlhl.ipb d. cÂtilhesP,
cNFl a5.663,t56/0@1-04i lúiro à uiiâo teddâl por lítemédio do Mlnlsté.jo do
o.*n@lvimento Reaionâ|, repr.séntada pêh c.iú E@nô.ni6 F.dtrl, CNP.I

00-360.3I)5/041+r; obÉtô 9ài,ç,!r.aáô aÍlli> m tÉ5 úta6 .b Dú.i.ryo dê
a5rilho / ipi PÍoÉrfr PLnei,ôãno t ü.8: v.&.: RS 2saiD,G ôó í@ls nS
r.! ?co,m, .a.-lc ,i .^,': ,i2 LrB.(^ f ffi l. .h!õ, Lrc ir,!,-YI, 6:1io 4ry]1,
ProgÍamã d€ Inhã$b 19151ãÉ11D7:ID35, ItG 2o19iEet632. & 6ô92019 ê 15
10.0m,00 de .útEpãnida. viaên.iz 6l9n@2 - o6l!2na19 UBriÂlAÂÁ GOnçÁNts D€
LIMÀ lutrloR . Âpáre.id. dc fàrihâ 6.violi N&iôelno.

lsPÉclE: contrato de Âepa$ê nr 849,§5/2019, íkhado pêlo Múnj.iplo d. tudid6 dã
cunha Páúlisra sP, clP, 67.662.a37l0001-61j lunb à Uniãô fêderal poÍ ht.mêdio do
Mhlsrérlo do D.ssMl@ro Rêslúal, reDrentaô o.la ca'É É@ôôk2 FêdêÉI, ctlPl
0l).:r@.305/061{,1; objêro Dõúffitàção ô5tátii .m ruôs do ôuni.ipio de êu.lid6 da
cuúa paúníá3pj pÍo€ràma phnêjanslo Uôàno; vío. RS 241.137,50; d6.s!,s: ÂS

23a.75o,00, coíêéo à <o.rô d. União no erêrckô dê 20ú, uG 175@{, Gêrlão 0001,
p..gÍàÍ3 :! Í:5r'r. l!,!t:lC5â1C71Co]t, NF -lc:9tlf3o?!p1, d! ol/rlÊ0:9 . F9
2-337,50 dê @ntÉpanidõ, Vigênda 051L12077 - ttlt2l7o19 uBtRÂraRÁ GONçAwES oE
úMA luNroi e chÍirtiãô Fuu ikl lkeda.

GtRÊNcrA ÊxECUTrva covERNo sÃo tosÉ Dos cAMpos sp

€tti toS 0t coÍílnaro6

úpaara. í.n:ri:i 1: c:p:.r. i! s95!43,?3:9, tunJca pcl:l\L-..n'. dc t!. 5.5stiê
sP, cNPl 46.4a2.432/0oo1-92: Jlntó à ünião Eêd..al por intêmêdlo dô MlnisÉrlo do
oêsênw vimento ieBional, Íêpre*ntadâ 0êh àiE E.dôhiê F.ddal, aIPl
00.36o,305/o0o144j obl.rô RêcãpêMtô de pâvlm..tâção aíálttá em logÍadourôí
pútir.os do munrcipE de !ào !õassão,; Progr.ma Prare,ámnto urbnoj vàloÊ Bi
289,635,00: <lo! rdr$r: RS 286.500.00, @ídao à .ont dô üião m *Rido de 2019,
uG 175(íL, G6tâo mq)1, pÍoglft dê ÍÉbâlho 1545126a1073ú:15, llt 2o19fltao!l64,
dê 06/09/2019 € iS :t.13s,m de 6raa{dâ. \43éftià o9l12/2o22 

^enat{rà:O9l12l2019 Lu.iâ Gonçâlva dê Mo,a ê Êêljp. À!8uío

E§PÉarâi contato de Repas nq 849812019, íim.do Delo Muni.ípro d. são sê6ãíiãc
sp, aNpr 46.141332/0001 92r iuntc à UniSc Fêdcrrl po. i.têrédic C. Ministérie dc
Desênvolvimentô iêaiô.a|, rcD,entãdà É1. cãiE E@naúi.á f.ddal, CiPJ
oo !60 305/om1 {ra; objêrô paüú6râÉo dâ Ír.És fri@ vêrírnm, óm tuâ ais ê
Tàvêssâ âlr. M.s urbãhâs no ôúklpi. d. Sào S.hâitlãcsP.; P.oaÍama PIáEialBlo
u'bdno; !,q' xj u 3ro,3ô, o6,m's fl i ba dur,w. rd,.Íe ã .úB od un,D E
.re..i.io d. 2019, uG 175m4, G.do (xmL f.Díràtu d. Ír.bálho É151209107l(n3s,

Dêi!.volvim.nlo Â.ri@|, rêp.eent:dá p€lâ àE €cúómi6 FêdêÍal, CNPJ
m,360.305/m01 0a; Oàjeto Êàürent.ção - reÉpeômenio dê pávine.t6 ê ôbrás de art€
coôp|êhêitâB Intear.dõ à eredção d. Fa!ímênrádo, na Rua &igadêiro Â8ula. ê
lÉho da Âua lnd.pendé*iâ, n, cênÍo.; ProgÉma Planêjam.ntô Urbâmj Vâlori RS
!32lF2,l3; i6 rft{'s !S 382 0€,m, .o@rô I rôntâ d, Lrniáo no .Er.i.o í1. 2019,
u6 175m4, 6êrao (Im1, PÍogÉru d. rrabalho 15,t51205,{1073@35, NÊ 2019NE80302o,
d.02,/12,/2019. 13 3a23 d€.nrÉpanlde. vrgà.i. 10/12,2022 À!iMtu6: 10/12/2019
- l!.rá GdxilvB d. Mol* ê c.ltu smão Lêitê.

GtRÉNata ÍxtaU||va GovfRNo sÀo rosF Dn Rro pRtto - sp

IXTNAIOS DE CO ÍRÀÍOC

EsPÍclE: : cor..to de Àep.s nq a3423/2019, fim.do pêlo Mu.icípio dê cuara.i
D'HÊSP, CNPI 45.11539r/(m128ilunto à Uni:ío redêral pd ant€mêio dô Minhré.io
d. cdâ.bnlâ, ..prêe.àóa p.h CaiE E@nômi6 iêd.ãI, c PJ 00.35o.3o5/dl01.oaj
Oltelo üilrüisr Je próÉ €s!,rfij,à nn Ê.ii-i-Ê .j" Ss rn. l'*íe, l'rodrdro rrrte,
Cidàdànià e D€lnÉrsmenloiv.lor: nS 2960ra,43;d6 r*urs.flS 2a6 5o0r0, (d'eÍáo
à co.tâ dâ União no .r.Ei.io dê 2019, UG 180006, GeEtãô 00oor, P.oeÉmâ dc Írâbâlho
27812203554500035, Nt 2o19N€8m619, de 13/09/2019 e nS 9.s28,83 de .órrâpartlda.
Virência 20/rrl20rr lo/irl2oig NElds iãrs!5 Cavaih.,o tronoôto e Nibon I'npoÍim

ESPtClti ContÉro d. Â.Íjô* hr 8450252019, fma.lo p.lo Múnkioiô.L Glarani
úOêíesP, CnPr 45.r1sr91/o0o1-23r iunro à UnÊio redeÍõt ,or htêmêdio do MintJtario
d,c D"s@Mmento Regi@al, rep.e.iad. Éla aliE E.dómi.a f.ddal, cNPr
00.!óO 105/0001{a; otjeto panentâaão € reêpêâhêntô eh üà no .ent.o do óuni.ípio
d. s!...ni .l o.í. : prôgÉma Pràh.*mênto Urtáno: vald R§ 474 mo oq dór r..nBôr
RS 177.500,00, .ordão à @nta da Unlão no *Í.ício dê 2019, UG 175004, 6€stão 00001,
pro€€Bà d! Írabalho 15r15120641D?3O035, NE 2019N880140a, .h 06/09/1019 ê RS

soo,ül dê colópàrtira- vigên É 20/11/2021 - t0l12D019 Nlél.l.l Tà6uí cà€lheko

ÉsPÉcrE: Conr..ro d. R.ra§ê nr 384882/2019, Ímado ê.lo Munidpio de BrrÉmeSP,
CtlPl a5.1a2.r53/m01-6rlj junto à União êdêrd po. int.m&lo do Mi.ttério do
oê€rwiüne"rc ieaionai, Íep.*olàd. pêiã Cãüà ÉLmómkã Éê.ieÍài, CtiPl
m36o305/mol oaj objÊto r.ópêánê.lo asÍlE@ ân vlas urbanls do mu.lciplo de
báli.mo - rp.; Programa Plaftiamsto U.bá.oi Vatd: ÂS 250.00o,00i d6 ,êcur$: nS
2a3.300,00, .or.,1lo à .ont de Uniâ. ôo sêÍrício de 2019, IJG 175!Orr, 6€5tâo @001,
rro€ráâ de lrâbãlào 15as1205a1D/3ür35, NE 2O1!r{ErOl2a9, de 6/0912019 . R5
1.7@,00 d. mt àparti&. \rtsêftia 20/U/2o21 - 10/12/2019 Nlcldêr ÍaNs Cav.lh.iro
Ho@ato ê Cãrl6 adErdo carmna L@.enço.

Est{clE: CoÕtràto dê iêÊàe .. 3aa$/r/2019, fm.do pêlo MunicíÍro de ,doíGsP, cNPl

't5.1,lo.,l3vi)0o14li iuntô à UniSo F.d.Íàl rd int.írn&io dô Minista.io do
oe*Nolúmênro R.gi@|, reoíeentaê p€là Caixa Ecdômi.a tedê.a|, Cl{Pl
C\0.J64la5,/m0l 0,i Objelô c.rÊe rí1,r,:c ío: b:/.ú .êlêsn^. :êJ*.h, i".Íô.
íêtidên.ial úartií.z e jrdin dú otuenâr d. údade & adoroi Proaraóà Plânejahento
Uôàno; vãlor: RS 2!n.73s,q dc rd.s: R$ 286.5{)0,00, .o.erao à @nrã rh União no

n-^1*-f-19-t?: uÍ t_7_T5r-6§É0^90{! eIFFnà de ri.bJho 15.{5u0541o}m15.

10/12/2019 rÊld.Í ÍaM Cãvíh.no Bddôlo e l2&l A.lonio FêrEnde!.

GERÊNCIÀ ExECUTtvÂ GovERNo sÃo LUts MA

ErTr Ío DÉ cot{TtÀto

tSPÉClE: Co'{Íôro de R.pa* .t 84a825/2019, firDado Ísro Muni.ipio de 5áo Bemaídc
MÀ úitl !6 i25 la9/0&i-65, ;ú 'iu : U"Éo Fsje,di pd i.,ie, újjo,lu Mi,i'l!.io do
D.e.v6lvimnro À.8iDl, r.É*nra.L pel3 cãiE E.dóhi@ tÊdeí.|, CNPI
@.36o.306/0001oa; OUêto P.üí..Íação Âslált@ m Muni.ipio rt §ão Bêúàrdo/MÂ;
,.ogãma pl.ncÉmê.to Urôôoi v.ld: nS 1.16?,6ra,@; dor rftúrs: iS 1.165,6aa,00,
.ordàõ à .ont da união no €reí.bo d€ 2019, UG 175d)4. Gêtrão 0Olú1, ProSraúe de
TGbàrho 154s12o541O71O721, r,lÉ 2019Nt8029o7, d. 02/12/2019 . §S 2.mo,m dE
.ontrâp.ítida. Maéh.iô 31lL2l2o2l - ll/12/2o19 qr8in. êlia Barb6a Rlheiro ê loÃo
IGOR VIEIiÁ CAÂVALHO.

ÔERÉNCIA EXECIJT,VA 6OViRh]O SÀO OAULO.§P

EXttÀÍOt Ot @l.rr^Í06

tilÉ€l€: I cdl.at de ilpae nq 889206/2019, fimado p.lo Muni.iplo dê ]r.p«.íiê dá
sêGSP, cnP, ,16.523.13o/,(x]1{oi iunro à Uniã. Fedê.al por hterm.dio do Minirtérlo do
Oeslnvolüm.m. R.gi«al, Éprd.nràda pêlà cátxá E.onôhld F€d.ÍàI. cNPl
0o.35o305/0ol.lx; ouêro pdimÊntaÉo de via! na @idade rêrriiorial dô potuv.rá, sêrá
dÍo6to F.iã Ííid.dé de lo.rêo d. üa, 5.ntft d. úrár .gEí'6, d.sllEçãl,
&. Ei.i6, dEâ.aÉ6 F.à @.p6i(5 do FvilEto qáo úilirad6 ôuo aôp.liúção

Pr<t-D HaEi-E{. 1&m; v.lr: iS 383q@ ôs rê.rc aJ 2!6.Íxr,@,
côrdão à .ontá dâ udão m .rerctao d. 2019. UG 175ooa, 66tão 00001, PÍ.aràhã de
l.àbàlho 1t151205{1D730015, NÊ 2o19Nfa02756, de o7/l1nol9 e RS 57.&0,00 dê
conÍ.panidà. Mrén.ia 1ir'oi12021 - 11/12/i019 5e,3D tun.de e JoÍse losé dà Coía.

EspÉcrE, Corràro dê Rêpas .e 889521/2019, innàdô pêlo Muni.lpio r,ê Glarulhoísp,
CtiPl {6.319.0m/0o01-soj júnto à Unaào Fêi,e6l pd i.l.médio .b Miniíério dô
oê*nÉlvimê.to R€€i@|, reÊ.*nt.dà p€là caÊ Edôni6 Fêd...|, cNPl
00.360.30é/000r Oa; oôiêto ereúção d. 

'a&6 
dê patimênt.Éo, coúp.â.ndêndo o

.*apêamênto aíállto e oôrrs côôplêm.ntaÍ* ü ..ajão do bâino do5 prhe.tàt no
huni.ipio dê eú.tuorG.: P.og@ ,laeiâmênto !.l,anô; vàlor; RS 105ó soo,m: dos
r*oMt: RJ 955.000.00, (Eêrao à .onta dá união no à.r.i.io dê 2019, UG 175004,
Geíão tD001, pÍoeraôa dê T6bôlho Ér51205r1D-r33578, NE 2019NÉ8031,!0, dê
02112,2019 e R§ 95.5@,oo de cot..parti&. vieêno. r7l$n027 - 1111712079 geÍaio

EsPioE: cdtÉto d€ Repaç ne 31t5s122o19. fimàdo pelo Muni.ipo dê 5á. PóulesP,
o{P, a639s.@/ror.39; júoto à u.iro ê.1€ràl pd irt.rmédio do Miôistério do
oe*Íuiümento RetioEi, .eFúnt.d. |xià aaÉ É.oúmi.a tedêr.i, alrPj
lD.l6ojo5/mt 0.; obreto requãlú.àçao d.s ú* uôánãs ná re8i4. d. súhPrêi.itúr.
ddad. tirãdst.e.; Proíãnà Plàôei.ôênro uíb.ôoi \r.lô. Rt 2111.151,62: dor re!46: RS

2la.-r,so,00, otrêráo à .ontà dã Uniso no ereÍci.io dê 2019, UG 175004, Gêtráo 00001,
PiogÉma dc l6balno $]r512otl1DBln]5, Na ,OlgilEAol7a4, de 06/09/2019 e FJ
2.a11,62 de .o.tÍ.ÍÉfiidâ. VEên.ià 1u0ir/1021 G/12l2019 s.r8io ÂNd6 e aleEndÍe

aSê(c,E: Cúthro de ÂêFs .e 34q92/2o19, fimâdo p.lo Muni.ip6 dê São PauroSP.
cxPl ,16-395.my'mo1-39; iwrô à udào Fedêrâl pd lntêrmédio .lo Minlíé.ro do
Dâ*nvolvimcnro Â.{,@1, rêp.4htâda p€la CaE tcúôni.â F.d.r.l, cNP,
0c.16c.305/cccr oa, objeto *."itos d€ refornô, re§Glifiêç3o € reôiêquiçlô dê es ç.s
pdbliG no nuni.ipio de são páulo.; Progr.ho Plàn.jih€nto U,bano; valor: RS

,1,717.17: do6 rd!s: RS 764-0ü.00. @ôêrão à cMtâ dâ Unrão no .k.cicio de 2019,
u6 17500'1, G6tio oo@1, Prcgirnã d. rrabalho 1545120541o73m35, NE 2019NÊ901r6r,
d. qú/o9/2ore ê Rs 7.717,17 oê @âraraÍida. vBamã 1ro./2o2r iEit2l)ú!e *Í2i..
À,.ad6 e AÊÉndc ModdEri d€ 

^.dràd€.
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Plâtaíorma +8râsl friODALIDADi12t0ô12020

29:46

ü
*t

)
Usuário: JoÂo tGoR vtEtRA cARvALHo
CPF: 002.ss1.633-7i

Cadastramento Programas

Execução lnf. Gêrên(iàis

Á.o,np. e Fis(alização Prestação de Conta§

TCE VeriÍicação de Regularjdade

5âir do Sistema
12106/2A20 21 :11 -vf.6I-b25

-ERASIL
Píopostas

CàíJâstÍôs

Adminiírâção

53OOO. MINISTÊRIO DO DESENVOLVIMENÍO REGIONAL

DOcUtoiENTOS oRÇAMENTARiC,S
06.1 25.389/0001-88 - MUNtCtPtO DE SAO BERNARDO

Voltar

2Versão

Dados Básiros Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

síntes€ do Proj€to AFíaYado

1. ld€ntificação

Pr oHr.-r m J

53000201 90004 - PLANEIAMENTO URBANO

eavimentação asfáltica no município de São Bernardo/MA

A(ào Orca mentária

2054'1D73

ProPÍama d€ 'l 
ra bê ino

1545120541D730721

i\,lr rr ic ip ro do Proponente

SAO BERNARDO

-- ..L . ! P u

21 10609

!\,44

7 o:dn<.1ô f^ntrrtô rlp Pcnrsse

5921/2019

UF r.ir-r Fr opro

\Linrero clo Conrr,rro de Rep.:sse

884825/2019

https://mandatarias-plata[omramaisbrâsil.gov.br/prqelo-bâsico/píivate,/index.jsnidProposla=1425327 114
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Plalaformê +Brasil

PR0cEss0 CO
foiODAtIDADÊ

VISTO:

6,
121O6t2020

nli).-.1â 
^..ih 

rr,,í.

11t12t2019

Va lor Globa I

R$ 1 .'167.648,00

iieíra s se

R$ I .16s.648,00

Co ntrapa rtrda

R$ 2.000,00

D. rr^ /lô r /ô., ,. i ô

6 meses

3. Participantes

PàrtiEipante

Proponente

Natureza
Jurídica

Administração
PúblÍca

Nlunicipal

Razão So(iãl Responsável TeleÍone E-mail

joaoigorcarvalho@hotmail.com
06.1 25.389/0001 -88 -

MUNICIPIO DE 5AO

BERNARDO

53000 - MtNtsTERto
DO

DESENVOLVIÀ/lENTO

REGIONAL

002.551.633-71 -

JOAO |GOR VtEtRA

CARVALHO

004.666.489-01 -
GUSTAVO

HENRIQUE

RIGODANZO
CANUTO

(98)98113.

7400

(21)94652-

s53
rbieler@farbitec-comConceder]te

4. Quadro de composição de !nvestimento

No.
Meta/

Submeta

Item
lnvestimento

- Pavimentação

Descrição da
Meta/Submeta

PAVIMENTAçÃO
A5FÁLÍICA

Regime de
Execução
Proposto

Empreitada
por Preço
Global

Qtd. Und. Repasse Contràp.rti

Rt
1. t65.648,00

RS 2.000

RUA

BENEDITO

ROr\.rÃo

í

1.1
PAVIi\,1ENTAçÃO

ASFÁLTICA

R$

1.165.648,00
R$ 2.000

RUA

HENRIQUE

FREIRE

Totâl Geral

Difêrença do ValoÍ OÍçado (Proposta)

R$

í.165.648,00

R$ 0,00

Rt 2.000

R$0

)

5. cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Pàrcelas por Meta

No.
da

Metâ

Des€rição da
Meta

Preço Total
No. da
Parcela

Percentual
Parcela

Pàrcela

httpsr/mandatariâs.plalaíormâmeisbrasil.gov.br/pÍojetoSasico/pívete/indexjsf?idProposta=1425327

Percentual
Acumulado

valor
Acumulado

214
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foiODAl.IDADi
12t06t2020 PlâtaÍorms +Brasil

No.
da

Meta

Descrição da
M€ta Preço Total

No. da
Parcela

PêÍcentual
Parcela

Percentual
Acumulado

Valor
Acumulado

Parcela

1
PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

RS

1.167.648,00

2

3

4

6

ABR/2020

MAI/2020

JUN/2020

luu2020
AGO/2020

sET/2020

16,61%

12,15

25,229h

'18,280Á

't8,14%

9,59%

16,61% R$ r 93.989,88

28,77 R$ 335.904,39

53,99% R$ 630.379,52

72,27% R$ U3.827,76

90,41% R$ L055.696,10

1 00,00% R$ 1 -1 67.648,00

Cronogramâ Físi€o Financeiro

No. da Parcêlâ Parcela

ABR/2020

Per€entual
Parcela

16,61

16.59%

0,03%

0,00%

12,75*
't2,13ll

0.02%

0,00%

25,22í.

25,149h

0,04'h

18.28%

18,25%

0,03%

0,0096

Í 8,1/r*

18,1 1

0.03%

0,00%

9,59%

9,57q'

0,02%

0,00%

Percentual
Acumulado

16,61

0,03%

0,00%

2A,Tl

28,72

0,05%

0,00%

53,W
53,89%

0,09%

0,00%

72,27%

72,14%

0,12%

0,00%

9,11!Á
90,2696

0,15%

0,00%

í 00,00%

99,83%

o,170/o

0,00%

Valor
Acumulado

Rl í93.989,88

R$ 193.657,61

R$ 332,27

R$ 0,00

R$ 335.904,39

R$ 335.329,04

R$ 57s,3s

R§ O,OO

R$ 630.379,52

R$ 629.299,7A

R$ 1.079,74

R$ 0,00

R$ 843.827,76

R$ 842.382,41

R$ 1.445,35

R$ 0,00

R§ r .055.696,1 0

R$ 1.053.887,86

RS 1.808,24

R$ 0,00

R$ Í.í67.648.00

R$ 1.'t65.648,00

R$ 2.000,00

RS 0,00

1

2

3

MAlt2020

- lnvêstimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapartida

Outros

- lnvestimênto

Repãsse

Contrapartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrãpartida

Outros

- lnvestimento

Repasse

Contrapârtida

Outros

JUN/2020

4 luLl2ozo

5 AGOt2020

6 sET/2020

6. EnquadÍamento da proposta de lntervenção

/. aom plem entafledade com outras Açoes

https://mandataíieê.plataÍormamâisbrasil.gov.br/pÍoiôlo-ôâsico,/privâteiinde(isf-ridPÍoposta=1425327

Há compatibilidade entre a Documentacão Técnica apresêntada e as condicões específirâs deflnidas
pdr d u uÉrarrrd.
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VISTO:

1210612020

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Plataíorma +Brasrl

A funcionalidade plena da proposta independe de outros proletos/açÕes não custeadas pelo
presente CR/IC?

Caso neBaiivo, descrevet as indefinições e/'o\r aondicionantes e o pra:o para exeruÇão

5im

órgão emissor

SEN,llA

Dàta emissão

01/04t2020

Válido até

01tvt2022

Mânifêsto
Ambi€ntal

Dispensa

Meta

1 -PAVTMENTAçÃO ASFÁrTtCA

9. Responsáveis Té6nicos

Responsáveis Técnicos cie EngenharialArquiterura

CPF

660.801.852-53

Nomê

I.RANKNILVA VIERIA DA SILVA MATOS

CREA/CAU

1103934279

ART/RRT

MAA020032A622

Dat. de
Emissão

14tO212020

Atividade

Engenharia

Rêsponsáveis Íécnicos de Trabalho Sociai

CPF Nome Atividade Formação órgão do Responsável

Nenhum regi$ro encontrado.

tu. Llrr rLtuSóu uc Láuuul

V D" u.ordo com o Laudo de Análise de Enqenharia(tAE), o empreendimento DroDosto e Viável

J ustlíicativa:

https://mandeterias.plalaíormamaisbresil.gov.br/píojêlo+asico/private/indexJsf?idProposla=1425327 4t4
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À

Caixa Econômica Federal

GIGOV/SL

Assunto: Entrega de projeto tecnico
MINI5TERIO DO DESENVOLVIMTNTO REGIONAL

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

coNVÊNtO No: 884825/2019
PROPOSTA Ne 005921/2019
OBRA: PAVIMENTAçÃO ASFÁLTICA NO MUNICíPIO DE SÃO BERNARDO/MA.

Sên hora Gerente.

Servimo-nOS do presente para encamtnhar os 5eguintes documentos descritos abaixo da

pAVtMENTAçÃO ASFÁLTICA NO MUNICiPIO DF SÃO EERNARDO/MA, PROPOSTA Ns 005921/2019

e do Programa: Planejamento Urbano.

r1___, *_ .-t -,ru:t,êr,rrtTrü-'\il'*t, i,{tnt [á
b?r qAAP UIW*

üti
,;

§

Plano de Trabalho

Equipe de coordenação do pro,eto.

Declaração de manutençâo guaÍda e Operação de serviços/equipamentos vinculados ao

empreendimento.
DeclâÍação de áíea.

Declaração de existência previa de redes públicas tie abastecimento de água, esgotômento

sanitário e sistemà de drenaBem de águas pluviais.

Declaração de aprovação do PÍojeto Técnico.

Declaração de Aprovação do Proiêto de SiÍralização Viária.

Declaração de ApÍovação do Proieto de Sinalização Viáriâ pelo órgão responsável.

Dispensa de licenciamento ambiental
Declaração de conseÍvação e manutenção oeriodica dos dispositivos cle sinaliração.
Declaração de capacidade têtnr!a
Declaração do regime construtivo.

Declaração de conformidade em âcessibilidade - anexo le ll
Declaíação lnformativa de l55.

Pro,ieto Técnico (Memorial descritivo, Especiíicação têcnica, Composição de BDl, Encargos Sociais,

MemóÍia de Cálculo, Planilha Orçamentária, Curva ABC, PtÉ, QCl, ART de Projeto e Orçamento;

Plantas e CD).

Atenciosamente,
São Bernardo/MA. 27 de jãneiro de 2020

l-/;''lr7ir: /ra* - f-.t1tt' ''"
/'IOAO lÇ15R Vlt IRA LARVALHOr/ /

Priiíêrto Municipal de 5ão Bernardo

./ .///-{
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ÚiODALIDADE

VISTO:

ürt,v núaa,

A

Caixa Econômica Federal
GIGOV/SL

MINISTERIO DO DESENVOTVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO

PROPOSTA Ne 005921/2019
oBRA: PAVTMENTAçÃO ASFÁIT|CA NO MUNrCípro DE SÃO BERNARDO/MA

EqUIPE DE COORDENAçÃO DE PROJETO

NOME

Engenheira

CONTAIO

(98) 99112-7480

-_ _l

Franknilva Vieira da Silva Matos
fran krtiiva@gnr aii.ci.rrr r Clvil

CARGO

r
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PROCESSO

UiODAi.IDADã

VISTO:

DECLARAçÂO DE MANUTENçÃO, GUARDA E OPERAçÂO DE SERVIçOS/EQUIPAMENTOS

VINCULADOS AO EMPREENDIMENTO

A Prefeitura Municrpal de SÃO BERNARDO vem atraves desta, declarar que vai conservar

e manter periodicameflte, durante e após o período de execução de obras, dos elementos

vinculados ao empreendrmento da lmplantaçáo de PAVIMENIAÇÀO ASFÁLTICA NO MUNIC|PIO

DE SÃO BERNARDO/MA, PROPOSTA Ne 005921/2019 e do Programa: Planejamento Urbano.

Sem mais paÍa o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 27 de janeiro de 2020
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JOAO IGOí VIEIRA CARVALHO
prêieito tvtunilipal de São Bernardo/MA
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PR0cEss0

lvl0DAtlDADE

VISTO:

DECLARAçAO DE AREA

O prêfeito municipal de SÃO BERNARDO. consrderando a celebração da PROPOSTA Ne

OO592Y2AB, do MINISTERIO DO DESENVOTVIMENTO REGIONAL declara sob as penas da lei,

que a PAVTMENTAÇÃO ASFÁLTTCA NO MUNICíP|O DE SÃO BERNARDO/MA, objeto desse

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

Sem mais para o momento, subscrevemo nos.

Atenciosamente,

São Eernardo/MA, 27 de janeiro de 2020
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tll0DAt.tDADi

VISTO:

DECLARAçÂO DE ExtsTÊNcrA PRÉvtA DE REDEs PÚBLrcAS DE ABASTECTMENTo DE ÁGUA,

E5GOTAMENTO SANITÁRIO E SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PTUVIAIS

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

devidos fins, que a PAVTMENTAçÃO ASFALTTCA NO MUNrCíPrO DE SÃO BERNARDO/MA. objeto

da PROPOSTA Ne 005921/2019, do MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Programa:

PLANEJAMENTO URBANO, é dotada de rede de abâstecimento de agua 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 empÍeendimento comportãm o acréscimo da vazão pluvial com âs viâs deste

proieto,

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciôsamente,

São Bernardo/MA. 27 de janeiro de 2020
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PR0cEss0

IviOOALIDADE

VISTO:

lljrlr /l6tl/o

DECLARAçÃO DE APROVAçÃO OO PROJETO DE STNALTZAçÃO vtÁRtA

Eu, Franknilva Vieira da Silva Matos, autora do proleto da PAVIMENTAÇÃo ASFALTICA No

MUNrCíPtO DE SÃO BERNAROO/MA, PROPOSTA Ne 005921/2019. do MTNTSTERTO DO

DESENVOLVIMENTO REGIONAL. Programa: PLANEJAMENTO URBANO, declaro que o proieto de

\r sinâlização viária foi elaborado de acordo com os manuais de "sinalização Vertical de

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

CONTRAM/DENATRAM,

Sem mais pa[a o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

São Bernardo/MA. 27 de janeiro de 2020

>L-If
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FRANKNITVA VIEIRA DA SITVA MATOS.--/
Engenheira Civil

CREA: 110393427-9
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PROCESSO

MODAI.IDADã

VISTO:

DECLARAçÂo DE coNsERvAçÃo E MANUTENçÂo prRrÓorcn oos DtspostTrvos D€

SINAUZAçÃO

A Prefeitura Municipal de 5ÂO BERNARDO vem atíaves desta, declarar gue vai conservar

e manter peÍiodicamente durante e após o periodo de execução de obras, dos dispositivos de

sinalizôção vinculados ao empreendimento de PAVIMENTAçAO ASFÁLTICA NO MUNICÍPlO DE

sÃo BERNARDo/MA, da PR0PoSTA N9 005921/2019, do MINISTERIo Do D€STNVoLVIMENTo

REGIONAL, Programa: PLANE.JAMENTO URBANO.

Sem mais pera o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

São Bernardo/M A.27 de janeiro de 2020
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PROCESSO

foIODAI.IDADã

VISTO:

OECLARAçÃO INFORMATIVA DE IS5

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

devidos fins que conforme legislação tributária municipal, a alíquota do ISS (lmposto Sobre

\-7 Serviço) e um percentual de 2,5%

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 27 de ianeiro de 2020

/- |.'.,<: í... l/rtt,-\'
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JOAO IGdR VITIRA CARVATHO

Preíeito Múnicipal de São Bernardo/
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MODAI.IDAD;

VISTO:
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MODAi.IDÀDi

VISTO:

DECLARAçÃO DE CAPACIDAOE TÉCNICA

EU, loao lgor Vieira Carvalho, CPF ne 002.551.633-71, responsável pela PREFEITURA MUNICIPAI DE

sÃo BERNARDO/MA, DECTARO junto ao MTNTSTERTO DO DESENVOLVTMENTO RIGTONAL, que

dispomos de pessoal com capacidade administÍativa e técnica para o obieto constante no CONVÊNlO

Nq:884825/2019, cadastrada no SICONV, píoposto para formalização de Convênio. Esclareço ainda,

que este proponente âssume Íesponsabilidade pela exêcução do objeto proposto em todas as fases

exigidas legalmente, acompanhamento da execução e prestação de contas.

Dados responsável técnico

tÍanknilva Vieira da Silva Matos - Engenheira civil
CPF:660.801.852'53
CREA:110393427-9

Sem mâis pâra o momento, subscrevemo'nos

Atenciosamente,

São BernaÍdo/MA, 27 de laneiro de 2020
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lvl0DA,l.lDADi

VISTO:

ANEXO II

DECTARACÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, FRAN KN ILVA VIE IRA OA SILVA MATOS. CREA Ne 110393427'9, DECLARO, na qualidade de representante

da PÍeíeitura Municipal de 5ão Bernardo/MA c/ CNPJ: 06.125.389/0@1-88, Responsável Tecnico pelo

ProJeto de "PAV|MINTAÇÀO ASFÁLT|CA NO MUNICÍP|O DE SÃO BERNARDO/MA", vinculado ao Convênio

ne: 884825/2019, para íins do disposto no Anexo I da lnstrução Normativa ne 02, de 09 de outubÍo de 2017,

do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, oue foram atendidos os itens de ôcessibilidade

constantes da Lista de VeÍiíic acão de Acessibilidade anexa

DECLARO, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente cíente do teor e da extensãô desta declaração

e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informâçôes pâra firmá-la.

Atenciosamente.

São Bernardo/MA.27 de Janerro de 2020

FRANKNILVA VITIRA DA SILVA MATOS

ENGENHEIRA CIVIT * CREA N9 i10393427'9
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fuiODAI.IDADT

VISTO:

DECLARAçÃO DO REGIME CONSTRUÍIVO

A PREFETTURA MUNtCtPAt DE 5ÃO BERNAROO, CNPJ: 06.125.389/0001-88, vem atÍaves desta,

declarar paÍa os devidos fins, que na elaboração do orçamento Íeferente ao projeto cujo objeto é

"PAVTMENTAçÃO ASFAIT|CA NO MUNTCiPTO DE SÃO BERNARDOIMA", Convênio n.e: 884825/2019, foi

àdotado percentual de BDI de 26,14 % (conforme planilha na composição analitica) e encàr8os em

conformidade com o estabelecido SlNAPl.

O regime de execução da obra será empreitada por preço global.

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

a opção mais adequada para a Administração Públicâ Municipal.

Sem mais para o momento, subscrevenro-nos

Atêncaosamentê,

São BeÍnaÍdo/MA, 27 de Janeiro de 2020
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MODAI.IDADE

VISTO:

DECLARAçÃO DE APROVAçÃO DE PROJETO

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

devidos fins, que está aprovado o proieto referente à PAVIMENTAçAO ASFALTICA NO MUNICIPIO

DE 5ÃO BERNARDO/MA, dA PROPOSTA NA 005921/2019, dO MINISTERIO DO DÊSENVOLVIMENIO

REGIONAL, Programa: PLANEIAMENTO URBANO.

Atenciosamente,

São Bernardo/MA, 27 de ianeiro de 2020

§À:I
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ANTONIO BERNARDO S ILVA

Secretário de Obras
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*.i
folODAi.IDADi

VISTO:

DECLÂRAçÃO DT APROVAçÃO DO PROJETO DE SINALIZAçÃO VIÁRIA PELO ORGÃO

RESPONSÁVEL

A secretaria de obras e inÍraestrutura do municipio de 5ão Bernardo, vem âtraves desta,

declarar para os devidos fins, que o proieto de sinalização viária referente à "PAVIMENÍAçÃO

AStÁLTrcA NO MUNrCíPro DE sÃo BERNARDO/MA", proposta Ne 005921/2019, do Ministério do

Desenvolvimento Regional, está aprovedo e foi eleboÍãdo de acordo com os manuais de

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

do CONTRAM/DE NATRAM

Sem mâis para o momento, su bscrevemo-nos.

Atenciosâmente,

São Bernardo/MA, 27 de janeiro de 2020

\l-
. l. r,. t'..,
ANTONIO BERNARDO SITVA

Secretário de Obras
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PR0CESS0 !
MODAl-IDADã

VISTO:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

VALIDADE ATÉ

Dispensa de Licenciamento Ambiental No 1038110t,2020
01t04t2022

PROCESSO SEMA No 20040001200t2020 E-PROCESSOS N. 61125/2020

A SECRETARIA DE ESTA.DO DO l.JEtO .{tt,lBlENTE E RECURSOS NATUF-AIS - SEi,,!A, com base na PoÍtadeLi SEi.ilA no -123 de 06
de novembro de 20í5, dÍspensa do Licenciamento Ambiental à:

,-Jl,'!E OU RAZÃO SOCIAL: PreÍeitura Municipal De São Bemai"do/ Ma

ATIVIDADE ECONOMICA PRINCTPAL: PAVTMENTAÇAO ASFÁLT|CA NO MUNtcipto DE SAO
BERNARDO/MA. CONVÊNIO N' 884825/201 9

CPF OU CNPJ:

06.125.389i0001-88

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

06.125.389/0001-88

ENDEREÇO:

Praça lúunicipai, 863, Xxx, Ceirtro

MUNICíPIO:
São Bemardo - MA

CEP:

ATIVIDADE A SER DISPENSADA DO LICENCIAMENTO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS
UK6ANAS

LOCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE (com coordenadas): BENEDITO ROMÃO E HENRIQUE FREIRE,
S/NO, BA|RRO: CENTRO, MUNICíPIO: SÃO BERNARDO, SOB AS COORDENADAS
GEOGRÁF|CAS 3"2't'58.42'5, 42"26'3.56"W.

obs.: vide no verso desta dispênsa es ÊxlcÊl{clAs I REcoMENDAçoES
Documênto aasinãdo DlclTALf,lENTE. A sua autenticidâde podêrá sêr verificede no Sitê da Secretada (SIGLA), por mêio do código
2004000í200'2020' 

RaÍael caryetho Ribeiro

Sáo Luis - MA 0í104/2020 sêcÍetário

ilil1 il I lt lill]ililmilililil I ]t RaÍael Feneira Maciel
SecÍetário Adiunto

CPF: S6'1.270.903-34
OBS.: - AS CONDIçÕES SERÃO ESTABÊLECIDAS NOS ANEXOS:
- Concedido pela SEMA no uso de suas atribuições legais conferidas no art. 69 da Constituição do MaÍanhão, e, considerando o
disposto no § 2', art. do 2", o paíágrafo único do art. 8', e l2'da Resoiução do CONAiúA n'237, de 'i9 de dezembro de i997, e
considerando ainda a PortaÍia no 123/2015, que disciplinâ o procedimento de dispensa de licenciamento ambiental no Estado do
l\1a!'anhão.

- A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o empreendêdor de qJmprir a legislaçáo ambiental e normal em ügor;

*
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PR0CES§0 1 o') c., 6oo)-
MODA,l,IDADE

VISTO:

GOVERNO DO ESTADO DO Í\'ARANHÃO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS - SEMA

Exigências e Condicionantes
Processo n' 20040001 2OO l 2O2O

1 - A atividade ou empreendimento deve preencher integralmente os seguintes requisitos:
l- Projetar a obra ou empreend imento/atividade considerando as legislações aplicáveis à obra ou
emoreendimento/atividade e Normas Brasileiras de ReÍerência - NBR'S oue regulamentam a matéda. em especial as
que abordam a armazenagem/destinaÉo dos resíduos sólidos e o tratamento dos efluentes líquidos e gasosos;
ll - Náo inteíerir em Area de Preservação Permanente - APP (conÍorme os tut. 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"303/2002).
lll - Adquirir a Outorga Preventiva ou Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos ou Dispensa de Outorga no
ôrgão ambrentai competente, quando lor o câso.
lV - A desünação Íinal de resíduos sólidos, o lançamento de efluentes e a geração de emissões atmosféricas, ruídos e
raciia@es náo ionizantes deveráo atender aos pariróes estabelecidos na iegistaçao ambiental vigente.
V - O transporte, beneficiamento, comércio, consumo e armazenamento de produtos Ílorestais de origem nativa

\-7 (matériasfrimas proveniêntes da exploraÉo de florestas ou outras formas de vegetação nativa) deverão ser realizados
mediante licença eletrônica obrigatória (Documenlo de Origem Florestal - DOF) de acordo com a legislação ambiental

Vl - Realizar a inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR, em se tratando de imóvel rural.
Vll - Cumprir a legislação ambiental e normas em vigor

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

3 - Fica o Empreendedor ciente de que o não dJmpÍimento destas exigências, assim como todo e qualquer dano causado
ao meio ambiente, por negligência, omi86ão ou imperícia são cie sua inteira rs6ponÊabiiidade.

4 - Este Documenlo poderá ser cassado a qualquer momento por este órgão, se Íor utilizado para fins ilícitos ou não
autorizados, e o infrator poderá ser responsabilizado civil, administÍativa e criminalmente, nos termos da lei;

5 - Fica o requerente ciente de que a prestação de informações Íalsas constitui prática de crime e poderá resultar na
aplicaÉo das sanções penais cabíveis, nos termos dispostos no Código Penal (Decreto-Lei No 2.848/40) e da Lei de
Crimes Ambientais (Lei N' 9.605/98).

Página: 1
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PROCESsO

Il/IODAí.I!ADÊ

VISTO:
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VISTO:

1. TNTRODUçÃO

O Projeto de Pavimentação Asfáltica no Município de 5ão Be.nardo-MA, ora apresentâdo ê resultado da

análise tecnica das vias, foi manuciosamente quantificado todos os trechos a sêrem pâvimentados.

O Sistema Viário e um dos primeiros elementos de infraestruturâ de uma cidade. Sua implantação,

iuntamente com um sistema adequàdo de drenagem, favorece o escoemento das águâs proveniêntes das

chuvas, favorece tambem uma melhor condição de bem-estar à população, proporcionando o tÍânsito de

vekulos e pedestres com conforto e seturança.

2. SITL,AçÃO AÍUAL

A Íuas não está pavimentada diÍicultando o tráfe8o de vetulos neste local, portanto faz-se necessário à

suâ pavimentação de Íorma imediatâ.

3. OBJETIVOS

Gêral

tmplementar um sistema pavimentação, drenagem e sinalização viáíia em ruas da sede do munic ípio de

São Bernardo/MA, oferecendo melhor condição de tráfe8o de vetulos e pedestre5.

EspecÍÍico

PÍover para a população de São Bernardo ruas trafe8áveis;

Promover a melhorie nas condições de conforto e segurança no trânsito do municipio;

Contribuir para a manutenção do bem-estar da população.

4. rocAuzAçÁo

Ver planta de implantação em anexo

5. .lUSTtF|CAnVA

o proreto de sistema viário tem por finalidade promover a população de São Bernardo mêlhÔres

condições de tráfego.
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tranknilva Vieira da Siha Matos
Entênheira civil

CRtA: 110393427.9
CPF: 660.801.8S2-S3

ESPECTFTCAçAO rÉCNTCA

srsTEMA VtÁRlO - COr{STDERAçÕES tNtcrArS

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços e serêm efetivamente executãdas no
decorrer da obra.
Estas especificações têm como objetivo definir os criteíios tecnicos básicos para execução de cada serviço
em particular, fixando condiçôes m ínimas a serem observadas na âquisição, fornecimento e emprego de
materiais.

Dados consjderados no píojeto:

Tráfego de medio

Camada de asfalto final: 3,00cm

SERV]çOS tí'flOrúS

Placa de obra êm chapa de aco galvanizado

Será de Íesponsabilidade da CONTRATADA píovidenciar a afixação das placas de obra e dos

íesponsáveis tecnicos pela execução, em local visfuel, de acoÍdo com as exigências do CREA.

As placas deverão ter a face em chapa de eço galvanizado, ne 16 ou 18, com tratamênto oxidente, sem

moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças deverão ter dimensões suficientes pare

suporte das placas e para suportar a âção dos ventos. Todas as cores a serêm utilizadas serão as
padronizedas pelo governo federal, devendo ser de cor fixa e compÍovada resistência ao tempo, Caberá

ao Construtor o foÍnecimento, montaBem, manutenção e assentamento das placas, estando a mesma
obrigada, ao final da Obra, mediente autorizaçâo da Fiscãlização, ÍealizaÍ a suâ desmontagem e remoção.

Mobilizacão e desmobilizacão de eouipamento

A Contralada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, imediatamente após a

assinatura do contrato e coÍÍespondente "NE" (Nota de Empenho), de forma a poder dar in ício efetivo e

concluir a obra dentÍo do prazo contratual.

MobilizaÇão

Consiste no conjunto de providências a seÍem adotadas visando-se o início das obras. lncluem-se neste
serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os equipamentos necessários à execução

dos serviços contratados.

Desoobilizaçâo

Consiste na desmobilização dos êquipamentos no localda obra

ADMINIíRAçÃO IOCAT DA OBRA

Administração local da obra (ens. de obra, etc)

O CONSTRUTOR deverá manter na obra, durante o tempo indicado em planilha, efetivo de mão-de-
obra composta no mínimo por:


