
 
 

 

 

  

 

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO – LIMOEIRO DO AJURU 

SISTEMA 
Nº DA 

PROPOSTA/ ID 
OBJETO STATUS CONCEDENTE 

ORIGEM DO 

RECURSO/ 

MODALIDADE 

VALOR 

GLOBAL 

VALOR 

REPASSE 
CONTRAPARTIDA 

SICONV 026270/2011 

Execução de calçadas e meio-

fios com drenagem de vias 

urbanas. 

Prestação de contas enviada 

para análise 

56000 - MINISTERIO 

DAS CIDADES 

Contrato de 

Repasse 
R$ 503.163,27 R$ 493.100,00 R$ 10.063,27 

SICONV 024312/2014 
Construção de orla na cidade 

limoeiro do ajuru -pará 

Prestação de contas em 

complementação/ pendências 

me gigov/be 0420/2019. 

54000 - MINISTERIO 

DO TURISMO 

Contrato de 

Repasse 
R$ 506.397,41 R$ 487.500,00 R$ 18.897,41 

SICONV 034017/2010 

URBANIZAÇÃO DE ORLA 

DA AVENIDA BEIRA MAR, 

da cidade de Limoeiro do 

Ajuru. 

EM EXECUÇÃO - 

EMPENHADO - Pendências 

da ME GIGOV/BE 

0571/2019 para liberação do 

pagamento do BM 07. 

Atentar que a obra deve er 

concluída até 30/06/19. 

54000 - MINISTERIO 

DO TURISMO 

Contrato de 

Repasse 
R$ 630.071,63 R$ 487.500,00 R$ 142.571,63 

SICONV 079427/2013 Construção do - cras 

Em execução - empenhado- 

pendências da me gigov/be 

0462/2019 para desbloqueio 

do bm 02. 

 55000 - MINISTERIO 

DO 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

Contrato de 

Repasse 
R$ 358.750,00 R$ 350.000,00 R$ 8.750,00 

SICONV 081200/2013 Construção do creas 

Em execução - empenhado- 

pendências da me gigov/be 

0466/2019 para desbloqueio 

do bm 02. 

55000 - MINISTERIO 

DO 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

Contrato de 

Repasse 
R$ 463.917,53 R$ 450.000,00 R$ 13.917,53 

SICONV 026358/2017 

Ampliação da feira livre no 

município de limoeiro do 

ajuru/pa. Visando melhoria na 

comercialização local. 

Em execução - empenhado- 

pendências check-list 

ministério. 

53000 - MINISTERIO 

DA INTEGRACAO 

NACIONAL 

  

Convênio 
R$ 505.000,00 R$ 500.000,00 R$ 5.000,00 



 
 

 

SISTEMA 
Nº DA 

PROPOSTA/ ID 
OBJETO STATUS CONCEDENTE 

ORIGEM DO 

RECURSO/ 

MODALIDADE 

VALOR 

GLOBAL 

VALOR 

REPASSE 
CONTRAPARTIDA 

SICONV  026405/2017 

Construção da primeira etapa 

da via elevada em concreto 

armado, localizada na vila 

pinto. 

Em execução - empenhado - 

aguardando repasse do 

ministério. 

53000 - MINISTERIO 

DA INTEGRACAO 

NACIONAL 

CONVÊNIO R$ 808.000,00 R$ 800.000,00 R$ 8.000,00 

SICONV 093627/2017 

Estruturação da rede de 

serviços de proteção social 

básica – aquisição de bens 

Em execução - empenhado - 

pendências referente ao 

parecer nº 004/2019 

(cotações entre outros). 

Prazo de atendimento até 

14.05.19 

55000 - MINISTERIO 

DO 

DESENVOLVIMENTO 

SOCIAL 

CONVÊNIO R$ 107.500,00 R$ 100.000,00 R$ 7.500,00 

SICONV 062373/2018 

Implantação de Sistema de 

Abastecimento de Água no 

município de Limoeiro do 

Ajuru. 

Em execução - empenhado - 

apresentar titularidade de 

área, projeto de engenharia e 

licença ambiental.  

36000 - MINISTERIO 

DA SAUDE 
Convênio R$ 505.000,00 R$ 500.000,00 R$ 5.000,00 

SICONV 029534/2018 
 Aquisição de Patrulha 

Mecanizada Agrícola 

Em execução - empenhado - 

encaminhado para licitação 

 53000 - MINISTERIO 

DA INTEGRACAO 

NACIONAL 

CONVÊNIO R$ 186.850,00 R$ 180.000,00 R$ 6.850,00 

SICONV 025716/2018 

 Implantação de Micro 

Estações de Tratamento de 

Água. 

Em execução - empenhado - 

apresentar titularidade de 

área, projeto de engenharia e 

licenciamento ambiental 

prévio 

53000 - MINISTERIO 

DA INTEGRACAO 

NACIONAL 

CONVÊNIO 

EMENDA ZE 

GERALDO 

R$ 407.055,00 R$ 400.000,00 R$ 7.055,00 

SISMOB 

18709.2240001/18-

002 

CONSTRUÇÃO DE UMA 

UBS PORTE I - VILA terê 

E C NNNm execução 

empenhado - aguardando 

reanálise da superação de 

etapa e aguardando repasse 

do minitério. MIN. SAÚDE 

CONVÊNIO 

 R$       

726.000,00  

 R$         

726.000,00   R$                 -    

SISMOB 

05105.1680004/13-

001 

Construção ubs porte ii - ubs 

limoeiro do ajuru (cuba) 

concluída -aguardando 

repasse do minitério. MIN. SAÚDE 
CONVÊNIO  R$       

512.000,00  

 R$         

512.000,00   R$                 -    

SISMOB 

05105.1680004/13-

002 Construção de ubs rio limoeiro  

Em cancelamento 

MIN. SAÚDE 

CONVÊNIO  R$       

408.000,00  

 R$         

408.000,00   R$                 -    



 
 

 

SISTEMA 
Nº DA 

PROPOSTA/ ID 
OBJETO STATUS CONCEDENTE 

ORIGEM DO 

RECURSO/ 

MODALIDADE 

VALOR 

GLOBAL 

VALOR 

REPASSE 
CONTRAPARTIDA 

SISMOB 

051051680004/13-

003 

CONSTRUÇÃO DA UBS 

PORTELINHA 

EM CANCELAMENTO 

MAS FOI RETOMADA MIN. SAÚDE 
CONVÊNIO  R$       

408.000,00  

 R$         

408.000,00   R$                 -    

SISMOB 

051051680004/13-

004 

CONSTRUÇÃO UBS PORTE 

I - UBS BEIRADÃO 

CONCLUÍDA -aguardando 

repasse do minitério. MIN. SAÚDE 
CONVÊNIO  R$       

408.000,00  

 R$         

408.000,00   R$                 -    

SISMOB 
05105.1680004/13-

006 
Sabão Grande CANCELADA 

MIN. SAÚDE 
CONVÊNIO  R$       

408.000,00  

 R$         

408.000,00   R$                 -    

SIMEC 1009798 

MARIA DA CONCEIÇÃO 

LOPES DE BARROS 

(Ipixuna) - Limoeiro do Ajuru - 

PA 

INACABADA - 

SOLICITAR 

REPACTUAÇÃO POIS 

TERMO ESTÁ VENCIDO, 

UMA VEZ QUE FOI 

RECUSADA A PRORR. DE 

PRAZO POR AUSÊNCIA 

DE EVOL. DA OBRA. 

OBRA FOI RETOMADA. 
FNDE 

TERMO DE 

COMPROMISO 

 R$       

864.104,80  

 R$         

864.104,80   R$                 -    

SIMEC 1014803 

CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA ESCOLAR-

002/2013 - ESCOLA 

RAIMUNDO 

ALEXANDRINO - 

ARARAIM 

EM PROCESSO DE 

DISTRATO - SOLICITAR 

REPACTUAÇÃO POIS 

TERMO ESTÁ VENCIDO, 

UMA VEZ QUE FOI 

RECUSADA A PRORR. DE 

PRAZO POR AUSÊNCIA 

DE EVOLUÇÃO DA OBRA. FNDE 

TERMO DE 

COMPROMISO 

 R$       

509.335,93  

 R$         

509.335,93   R$                 -    

SIMEC 1015748 

 

CONSTRUÇÃO DE 

QUADRA ESCOLAR-

003/2013- ESCOLA 

MARTINHO PINHEIRO - 

LOCALIDADE JAPIIM 

GRANDE 

RETOMADA - SOLICITAR 

DESEMBOLSO. Termo 

Vigente. 

FNDE 

TERMO DE 

COMPROMISO 

 R$       

509.334,93  

 R$         

509.334,93   R$                 -    

SIMEC 1015955 

COBERTURA DE QUADRA 

Escolar 001 - Limoeiro do 

Ajuru - PA 

EM PROCESSO DE 

DISTRATO . Termo 

Vigente. FNDE 

TERMO DE 

COMPROMISO 
 R$       

172.054,60  

 R$         

172.054,60   R$                 -    

SIMEC 1018554 

Ampliação da Escola 

Municipal de Ensino 

Fundamental Guilherme Baia 

Encaminhar para licitação 

projeto que já está pronto. 

Termo Vigente. FNDE 

Emenda 

Parlamentar  R$       

100.000,00  

 R$         

100.000,00   R$                 -    

SIMEC 23400001356201629 Ônibus Escolar Rural 
Prestar contas. Termo 

Vigente. FNDE 

TERMO DE 

COMPROMISO 
 R$       

271.500,00   R$                     -     R$                 -    



 
 

 

SISTEMA 
Nº DA 

PROPOSTA/ ID 
OBJETO STATUS CONCEDENTE 

ORIGEM DO 

RECURSO/ 

MODALIDADE 

VALOR 

GLOBAL 

VALOR 

REPASSE 
CONTRAPARTIDA 

Não se 

Aplica 
51/2016 

CONSTRUÇÃO DE UMA 

ESCOLA EM ALVENARIA 

COM 06 SALAS DE AULA 

NA ZONA RURAL, NO 

MUNICÍPIO DE LIMOEIRO 

DO AJURU 

AGUARDANDO ULTIMO 

REPASSE, No entanto o 

município está no siaf. 

SEDOP 

CONVÊNIO 

 R$                    -     R$                     -     R$                 -    

Não se 

Aplica 
03/2014 

Construção de Ponte em 

Concreto - Portelinha 

Prestação de conta em 

complementação. Enviar 

para TCE com cópia para 

Sedop. SEDOP 

CONVÊNIO 
 R$       

271.702,39  

 R$         

150.000,00   R$     121.702,39  

Não se 

Aplica 
143/2017 Transporte Escolar 

Prestação de conta em 

complementação. Enviar 

para TCE com cópia para 

Seduc. SEDUC 

CONVÊNIO 
 R$       

490.166,00  

 R$         

482.670,00   R$        7.496,00  

Não se 

Aplica 
177/2018 Transporte Escolar 

Prestação de contas Parcial 

(3 parcelas) feita. Fazer 

prestação de contas final até 

30/06/2019. SEDUC 

CONVÊNIO 
 R$       

482.670,00  

 R$         

482.670,00   R$                 -    

TOTAL: R$ 11.522.573,49 R$ 10.888.270,26 R$ 362.803,23 

 

 

 

 Belém, 02 de Maio de 2019. 

 



INFORMAÇÕES DA PROPOSTA
PROPOSTA N° 05105.1680004/13-001

Dados da proposta

Entidade
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ
18.709.224/0001-32

Programa
Atenção Básica

Componente
Requalifica UBS

Tipo de Obra
Construção

Tipo de Recurso
Programa

Porte
Porte II

Valor da Proposta
R$ 512.000,00

Justificativa
-
Valor Empenhado
R$ 512.000,00

Valor Pago
R$ 409.600,00

Situação da Proposta
Favorável

Data do Cadastro
24/03/2013

Número da Portaria de Habilitação
2081

Data da Portaria de Habilitação
23/09/2013

Situação da obra
Obra concluída

Situação da proposta no SISPAG
PAGO PARCELA 2

Situação do monitoramento
Em atraso mais de 60 dias

Último monitoramento
08/01/2019 18:18

Localização

CNES
-

Nome do Estabelecimento
UBS LIMOEIRO DO AJURU

Município
Limoeiro do Ajuru

UF
Para

Bairro
Outro

Endereço
Rua Antonio Mendes de Moraes, 0

CEP
68415-000

Latitude e Longitude
-1.895117821121806 / -49.383925795555115

Justificativa da localização
-

Documentos

Documento Última atualização Anexado por

Regularização formal da propriedade (certidão emitida por
cartório de imóveis) 16/01/2015
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Pareceres

proposta - Favorável

Data de envio para análise
05/08/2013

Data do parecer
06/08/2013

Observação/Justificativa

"1. Considerando a Portaria GM nº 340 de 04 de março de 2013, que redefine o Componente Construção do
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e tem por objetivo permitir o repasse de
incentivos financeiros para a construção de UBS municipais e distritais como forma de prover infraestrutura
adequada às Equipes de Atenção Básica para desempenho de suas
a ç õ e s .2. O repasse dos recursos financeiros para os projetos habilitados no Programa de Requalificação de Unidades
Básicas, com financiamento previsto nos termos do artigo 9º da Portaria 340/2013, será realizado pelo Fundo
Nacional de Saúde ao respectivo Fundo Municipal de Saúde ou ao Fundo de Saúde do Distrito Federal na forma
abaixo definida:
I - primeira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado, a ser repassada após a publicação
da portaria específica de habilitação;
II - segunda parcela, equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor total aprovado, mediante a inserção da
respectiva Ordem de Início de Serviço no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo disponível no sítio
eletrônico http://www.fns.saude.gov.br, assinada por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ratificada pelo
gestor local e encaminhada à CIB através de oficio, e posterior aprovação pelo Ministério da Saúde, por meio do
DAB/SAS/MS; e mediante a inserção no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (SISMOB)
das seguintes informações:
III - terceira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado, após a conclusão da edificação
da unidade e a inserção do respectivo atestado no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo disponível no
sítio eletrônico http://www.fns.saude.gov.br, assinado por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ratificado
pelo gestor local e encaminhado à CIB através de oficio, e posterior aprovação pelo Ministério da Saúde, por meio
do DAB/SAS/MS e mediante a inserção no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (SISMOB)
das seguintes informações:
§ 1º. Para recebimento da segunda e terceira parcelas de que tratam os incisos I e II do "caput" da Portaria
340/2013, o ente federativo beneficiário também deverá inserir as fotos correspondentes às etapas de execução e à
conclusão da obra no SISMOB, além de outras informações requeridas por meio desse sistema.
3. As fotos a serem inseridas no SISMOB de que trata o artigo 9º, § 1º da portaria 340/2013 deverão estar em
conformidade com o Manual de Orientações Básicas para Fotografar as Obras de Reforma, Ampliação e
Construção de UBS, cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico http://dab.saude.gov.
br/sistemas/sismob/documentos.php.
4. O proponente poderá solicitar ao DAB/SAS/MS a alteração do local de construção da nova UBS no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento da 1ª parcela estabelecida no inciso I do "caput" do
art. 9º da Portaria 340/2013, desde que atendidos, ainda, os seguintes
r e q u i s i t o s :I - apresentação no SISMOB dos novos dados de localização da UBS a ser construída, para verificação de
enquadramento aos critérios utilizados para a seleção de propostas; e
II - apresentação no SISMOB da certidão de registro emitida pelo cartório de registro de imóveis competente ou,
alternativamente, por termo de doação de forma irretratável e irrevogável por, no mínimo, 20 (vinte) anos ao
Município ou Distrito Federal conforme documentação exigida em lei como hábil à prova de propriedade e

ocupação regular do imóvel da nova localização ou, ainda, mediante declaração comprobatória da
condição de terreno público.
5. Considerando que a proposta apresentada está adequada quanto às informações acima relacionadas e está em
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consonância aos critérios de priorização preconizados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), é favorável à
habilitação da proposta a receber incentivos financeiros ao componente construção do Programa de Requalificação
de Unidades Básicas de Saúde."

Pagamentos

1ª parcela

Situação
Pagamento efetuado

Data do pagamento
13/01/2014

Ordem bancária
801273

Valor (R$)
R$ 102.400,00

2ª parcela

Situação
Pagamento efetuado

Data do pagamento
24/09/2015

Ordem bancária
838906

Valor (R$)
R$ 307.200,00

3ª parcela

Situação
Aprovada - em tramitação para pagamento

Última atualização
09/01/2019

Ordem bancária
-

Valor (R$)
R$ 102.400,00
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INFORMAÇÕES DA PROPOSTA
PROPOSTA N° 05105.1680004/13-004

Dados da proposta

Entidade
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ
18.709.224/0001-32

Programa
Atenção Básica

Componente
Requalifica UBS

Tipo de Obra
Construção

Tipo de Recurso
Programa

Porte
Porte I

Valor da Proposta
R$ 408.000,00

Justificativa
-
Valor Empenhado
R$ 652.800,00

Valor Pago
R$ 326.400,00

Situação da Proposta
Favorável

Data do Cadastro
24/03/2013

Número da Portaria de Habilitação
2081

Data da Portaria de Habilitação
23/09/2013

Situação da obra
Obra concluída

Situação da proposta no SISPAG
PAGO PARCELA 2

Situação do monitoramento
Em atraso mais de 60 dias

Último monitoramento
20/12/2018 17:54

Localização

CNES
-

Nome do Estabelecimento
UBS DE  BEIRADÃO

Município
Limoeiro do Ajuru

UF
Para

Bairro
Zona Rural

Endereço
Margem da Baía do Marapatá, 0 - Area Ribeirinha

CEP
68415-000

Latitude e Longitude
-1.8433251192107567 / -49.312477111816406

Justificativa da localização
-

Fotografias

Fotografia Quantidade anexada Última atualização

Terreno 3 31/05/2013
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Documentos

Documento Última atualização Anexado por

Regularização formal da propriedade (certidão emitida por
cartório de imóveis) 03/05/2013

Pareceres

proposta - Favorável

Data de envio para análise
05/08/2013

Data do parecer
06/08/2013

Observação/Justificativa

"1. Considerando a Portaria GM nº 340 de 04 de março de 2013, que redefine o Componente Construção do
Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) e tem por objetivo permitir o repasse de
incentivos financeiros para a construção de UBS municipais e distritais como forma de prover infraestrutura
adequada às Equipes de Atenção Básica para desempenho de suas ações.
2. O repasse dos recursos financeiros para os projetos habilitados no Programa de Requalificação de Unidades
Básicas, com financiamento previsto nos termos do artigo 9º da Portaria 340/2013, será realizado pelo Fundo
Nacional de Saúde ao respectivo Fundo Municipal de Saúde ou ao Fundo de Saúde do Distrito Federal na forma
abaixo definida:
I - primeira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado, a ser repassada após a publicação
da portaria específica de habilitação;
II - segunda parcela, equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor total aprovado, mediante a inserção da
respectiva Ordem de Início de Serviço no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo disponível no sítio
eletrônico http://www.fns.saude.gov.br, assinada por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ratificada pelo
gestor local e encaminhada à CIB através de oficio, e posterior aprovação pelo Ministério da Saúde, por meio do
DAB/SAS/MS; e mediante a inserção no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (SISMOB)
das seguintes informações:
III - terceira parcela, equivalente a 20% (vinte por cento) do valor total aprovado, após a conclusão da edificação da
unidade e a inserção do respectivo atestado no Sistema de Cadastro de Propostas Fundo a Fundo disponível no
sítio eletrônico http://www.fns.saude.gov.br, assinado por profissional habilitado pelo CREA ou CAU, ratificado pelo
gestor local e encaminhado à CIB através de oficio, e posterior aprovação pelo Ministério da Saúde, por meio do
DAB/SAS/MS e mediante a inserção no Sistema de Monitoramento de Obras do Ministério da Saúde (SISMOB) das
seguintes informações:
§ 1º. Para recebimento da segunda e terceira parcelas de que tratam os incisos I e II do "caput" da Portaria
340/2013, o ente federativo beneficiário também deverá inserir as fotos correspondentes às etapas de execução e
à conclusão da obra no SISMOB, além de outras informações requeridas por meio desse sistema.
3. As fotos a serem inseridas no SISMOB de que trata o artigo 9º, § 1º da portaria 340/2013 deverão estar em
conformidade com o Manual de Orientações Básicas para Fotografar as Obras de Reforma, Ampliação e
Construção de UBS, cujo acesso encontra-se disponível no sítio eletrônico
http://dab.saude.gov.br/sistemas/sismob/documentos.php.
4. O proponente poderá solicitar ao DAB/SAS/MS a alteração do local de construção da nova UBS no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, a contar da data de recebimento da 1ª parcela estabelecida no inciso I do "caput" do
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art. 9º da Portaria 340/2013, desde que atendidos, ainda, os seguintes
r e q u i s i t o s :I - apresentação no SISMOB dos novos dados de localização da UBS a ser construída, para verificação de
enquadramento aos critérios utilizados para a seleção de propostas; e
II - apresentação no SISMOB da certidão de registro emitida pelo cartório de registro de imóveis competente ou,
alternativamente, por termo de doação de forma irretratável e irrevogável por, no mínimo, 20 (vinte) anos ao
Município ou Distrito Federal conforme documentação exigida em lei como hábil à prova de propriedade e

ocupação regular do imóvel da nova localização ou, ainda, mediante declaração comprobatória da
condição de terreno público.
5. Considerando que a proposta apresentada está adequada quanto às informações acima relacionadas e está em
consonância aos critérios de priorização preconizados pelo Departamento de Atenção Básica (DAB), é favorável à
habilitação da proposta a receber incentivos financeiros ao componente construção do Programa de
Requalificação de Unidades Básicas de
S a ú d e . "

Pagamentos

1ª parcela

Situação
Pagamento efetuado

Data do pagamento
13/01/2014

Ordem bancária
801273

Valor (R$)
R$ 81.600,00

2ª parcela

Situação
Pagamento efetuado

Data do pagamento
24/03/2016

Ordem bancária
812193

Valor (R$)
R$ 244.800,00

3ª parcela

Situação
Aprovada - em tramitação para pagamento

Última atualização
08/01/2019

Ordem bancária
-

Valor (R$)
R$ 81.600,00
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MêS INICIAL:
02/2017

MêS FINAL:
08/2019

 TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201700338

EXTRATO DE EXECUÇÃO DO
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS  PAR

IDENTIFICAÇÃO DO ENTE FEDERADO

01 - PROGRAMA(S)
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS

02 - EXERCÍCIO
2016

03 - Nº PROCESSO
23400001356201629

04 - NOME DA PREFEITURA
PREF MUN DE LIMOEIRO DO AJURU

05 - N.º DO CNPJ
05.105.168/0001-85

06 - ENDEREÇO
RUA MARECHAL RONDON 00 - MATINHA

07 - MUNICÍPIO
LIMOEIRO DO AJURU

08 - UF
PA

IDENTIFICAÇÃO DO(A) PREFEITO(A)

09 - NOME
CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

10 - CPF
287.002.872-53

IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DAS AÇÕES FINANCIADAS

SUBAçãO TIPO TIPO DE
SUBAçãO

ARP* METAS
QUANTITATIVAS

PREçO
UNITáRIO

TOTAL

4.2.12.3

ÔNIBUS RURAL
ESCOLAR ORE 1
4X4 (ÔNIBUS
RURAL ESCOLAR
PEQUENO (4X4))

VEÍCULOS
ESCOLARES SIM 1

R$
271.500,00

R$
271.500,00

TOTAL GERAL 1 R$
271.500,00

R$
271.500,00

TOTAL DE CONTRAPARTIDA: R$ 21.760,00

11  CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

EMPENHOS

SUBAçãO NúMERO VALOR

4.2.12.3 2016NE655538 R$ 249.740,00

TOTAL EMPENHO R$ 249.740,00

12  ETAPAS OU FASES (SE HOUVER)

COMPLEMENTOS ORçAMENTáRIOS

LOCAL NOME DA SUBAçãO ANO COMPLEMENTO
ORçAMENTáRIO

4.2.12.3
ADQUIRIR, POR MEIO DE ASSISTêNCIA FINANCEIRA DO
FNDE/MEC, VEíCULO APROPRIADO PARA O TRANSPORTE
ESCOLAR TERRESTRE (ôNIBUS).

2016 21.760,00

TOTAL COMPLEMENTOS ORçAMENTáRIOS R$ 21.760,00



COMPLEMENTOS RAF

LOCAL NOME DA SUBAçãO ANO RAF

4.2.12.3
ADQUIRIR, POR MEIO DE ASSISTêNCIA FINANCEIRA DO FNDE/MEC,
VEíCULO APROPRIADO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE
(ôNIBUS).

2016 3.346,21

TOTAL RAF R$
3.346,21

(*) ITEM A SER ADQUIRIDO POR ADESãO à ATA DE REGISTRO DE PREçOS DO FNDE

 

Considerando o que dispõe a LEI Nº 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolução/CD/FNDE Nº 14/2012, a Prefeitura Municipal de LIMOEIRO DO

AJURU compromete-se a executar as ações elaboradas no Plano de Ações Articuladas – PAR, conforme extrato supra e com as condicionantes a seguir estabelecidas:

I – Executar todas as atividades inerentes à aquisição dos bens e serviços discriminados acima, objeto deste Termo de Compromisso, referentes às ações delimitadas no Plano

de Ações Articuladas – PAR, elaborado e aprovado.

II – Executar os programas em conformidade com as normas específicas editadas pelo FNDE para execução do PAR e das demais ações financiadas.

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das ações pactuadas neste Termo de Compromisso e dentro do

cronograma de execução estabelecido.

IV - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivament,e no cumprimento do objeto pactuado, responsabilizando-se para que a movimentação dos

recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se,

restritivamente, por meio eletrônico, no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de serviços, beneficiários dos

pagamentos realizados pelo município, sendo proibida a utilização de cheques, conforme dispõe o Decreto nº 7.507/2011.

V - Incluir no orçamento anual do município os recursos recebidos para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no § 1º, do art. 6º, da Lei

nº 4.320, de 17 de março de 1964.

VI - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada, procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários a sua movimentação, de

acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta,

inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados nos artigos 12, §

4º e 13 da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.



VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos creditados a seu

favor.

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa,

quando a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos

da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta corrente, na

qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação dar-se-á mediante vinculação do

correspondente número de operação à conta já existente.

IX - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras, após aprovação do FNDE, exclusivamente às ações do presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas

condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisições descritas no presente Termo de Compromisso, por adesão às Atas de Registros de Preços do FNDE, quando houver, e,

na ausência destas, realizar licitações para as contratações necessárias à execução das ações delineadas no PAR aprovado, obedecendo à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

estando ciente que o aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesão às atas de registro de preços da autarquia para os itens contemplados neste instrumento.

XI – Lançar em patrimônio, vistoriar, garantir a guarda e conservar os materiais e bens permanentes, discriminados no Plano de Ações Articuladas e adquiridos com recursos

federais, sob pena de, não o fazendo, arcar com a restituição financeira do motante correspondente, inclusive pela instauração de Tomada de Contas Especial (TCE) caso

necessário.

XII - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do governo federal e do FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução das ações

pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando as orientações relativas a condutas a serem adotadas no período eleitoral.

XIII - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de acompanhamento e

de avaliação dos resultados obtidos.

XIV - Emitir os documentos comprobatórios das despesas em nome do município, com a identificação do FNDE/MEC, do PAR e do presente Termo de Compromisso, bem

como arquivar as vias originais em sua sede, ainda que utilize serviços de contabilidade de terceiros, juntamente com os documentos de prestação de contas referidos no

Capítulo VI, da Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XV - Permitir o livre acesso aos órgãos de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o objeto

pactuado.

XVI – Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituído(s) a via original de todo e qualquer documento comprobatório de

despesa efetuada à conta dos recursos transferidos.



XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execução física e financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por órgão do Sistema de Controle Interno do Poder

Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse fim.

XVIII - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do

ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal.

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condições estipuladas na Resolução CD/FNDE Nº 14/2012.

XX - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, dos órgãos de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas efetuadas à conta do

programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da União (TCU) a que se refere

o exercício do repasse dos recursos, a qual será divulgada no sítio eletrônico  .www.fnde.gov.br

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na

execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles

de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária arrecadadora.

XXII – Responsabilizar-se, no menor tempo possível, por  todos os procedimentos necessários à aquisição e manutenção dos bens e equipamentos, assim como zelar pelo

regular uso no objetivo proposto e, quando necessário, realizar a adequações na estrutura física para suportar a instalação e guarda dos equipamentos adquiridos

XXIII - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso.

Declaro, em complementação, que o ente federado cumpre com as exigências do art. 169 da Constituição Federal, que trata dos limites de despesa com pessoal e que os

recursos próprios de responsabilidade do ente federado estão assegurados, conforme a Lei Orçamentária Municipal.

Brasília/DF, 15 de AGOSTO de 2018.

_____________________________________



 CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA

PREF MUN DE LIMOEIRO DO AJURU

VALIDAÇÃO ELETRÔNICA DO DOCUMENTO

Validado por CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA - CPF: 287.002.872-53 em 15/08/2018
14:21:13



58992 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar
Coberta 003/2013
RIO JAPIIM GRANDE
Quadra Escolar Coberta com Vestiário R$ 509.334,93

1 )

TERMO DE COMPROMISSO
PAC2 10396/2014

A Prefeitura Municipal de , com sede na LIMOEIRO DO AJURU(PA) TRAVESSA
, inscrita no CNPJ/MF sob o n° MANOEL JOÃO GONÇALVES/MATINHA

, representada pelo(a) prefeito(a) 05105168000185 AMARILDO GONCALVES
, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade n°  e do CPFPINHEIRO 5179379

n° , residente e domiciliado(a) no estado de , considerando o que17239664287 Pará
dispõe a Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, compromete-se a executar as
ações relativas à Quadras, no âmbito do PAC 2, de acordo com as especificações
do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação  FNDE e em conformidade com os requisitos da lei
supramencionada e demais condicionantes, a seguir descritas:

I  Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 ( uma ) quadra(s)
esportiva(s) escolar(es) coberta(s), situada(s) em:

II - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC 2 em estrito acordo com os
projetos executivos fornecidos ou aprovados pelo FNDE/MEC (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica
que atendam as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), bem como os prazos e os custos previstos;

III - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no
cumprimento do objeto pactuado; responsabilizando-se para que a movimentação dos
recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de
Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se,
exclusivamente, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária,
Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de saque
autorizada pelo Banco Central do Brasil em que fique identificada a destinação e, no
caso de pagamento, o credor;

IV - Nomear profissional devidamente habilitado, da área de engenharia civil ou
arquitetura, para exercer as funções de fiscalização da(s) obra(s), com emissão da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

V - Responsabilizar-se, com recursos próprios, por obras e serviços de terraplenagem
e contenções, infraestrutura de redes (água potável, esgotamento sanitário, energia
elétrica e telefonia), bem como por todos os serviços necessários à implantação do(s)
empreendimento(s) no(s) terreno(s) tecnicamente aprovado(s), uma vez que os valores
a serem repassados pelo FNDE/MEC referem-se exclusivamente aos serviços de



engenharia constantes nas planilhas orçamentárias do(s) projeto(s) pactuado(s) e
aprovado(s);

VI - Garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) acima pactuada(s) e
sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes
para cobrir todas as despesas relativas à implantação;

VII - Indicar agência do Banco do Brasil S/A onde deverão ser depositados os
recursos referentes à construção da(s) obra(s) pactuada(s) neste Termo de
Compromisso, visando à abertura de conta corrente específica pelo FNDE/MEC, a
qual estará isenta do pagamento de taxas e tarifas bancárias, em conformidade com o
Acordo de Cooperação Mútua celebrado com o FNDE, disponível no sítio:

;www.fnde.gov.br

VIII - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada,
procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários à sua movimentação,
de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição
de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta,
inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu
encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados na
Resolução CD/FNDE Nº 69/2011, de que este Termo de Compromisso constitui
anexo;

IX - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras
efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos
creditados a seu favor.

X - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade,
obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa,
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo
de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em
títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta
corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive
quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante
vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

XI - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras exclusivamente às ações do
presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de
contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser
obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

XII - Realizar licitações para as contratações necessárias à execução da(s) obra(s)
acima pactuadas, obedecendo à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e observar que
os preços unitários de materiais e serviços utilizados não sejam superiores à mediana
daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da



Construção Civil  SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal. Em condições
especiais, devidamente justificadas em Relatório Técnico circunstanciado, aprovado
pela Diretoria de Programas e Projetos Educacionais (DIRPE/FNDE), exclusivamente
para itens não disponíveis no SINAPI poderão ser praticados preços específicos, sem
prejuízo da avaliação dos órgãos de controle internos e externos;

XIII - Cientificar mensalmente o FNDE/MEC sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e
informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC
(Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação), no endereço eletrônico , utilizando para tanto ahttp://simec.mec.gov.br
senha do Plano de Ações Articuladas (PAR), fornecida pela Secretaria de Educação
Básica (SEB/MEC);

XIV - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do
FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do
objeto pactuado acima, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como apor a
marca do Governo Federal em placas, cartazes, faixas e painéis de identificação da(s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao
que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da
República;

XV - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à
execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

XVI - Facilitar a supervisão e a fiscalização do FNDE/MEC, permitindo-lhe efetuar
acompanhamento no local e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os
documentos relacionados com a execução do objeto deste Instrumento, especialmente
no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação e aos contratos;

XVII - Permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal (Secretaria Federal de Controle  SFC/MF, Delegacia Federal de
Controle  DFC ou sua representação no Estado, Secretaria de Controle Interno 
CISET) e da Auditoria do FNDE, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos
administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o
objeto pactuado no Termo de Compromisso (Anexo I), bem como às obras e serviços
a ele referidas, colaborando na obtenção de dados e de informações junto à
comunidade local sobre os benefícios advindos da implantação do(s) projeto(s),
quando em missão de fiscalização e auditoria;

XVIII - Apresentar ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente
constituído(s) o original ou a cópia autenticada de todo e qualquer documento
comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos à conta do
Programa, a qualquer tempo e a critério daquela Autarquia Federal;



XIX - Prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a execução física e financeira do
Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, pela SEB/MEC, por órgão do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da
União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse
fim;

XX - Incluir no orçamento anual do Município, ou do estado, os recursos recebidos
para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no §
1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

XXI - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por
cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do
ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

XXII - Emitir o(s) termo(s) de aceitação definitiva da(s) obra(s), ao final da execução
dos recursos, remetendo cópia autenticada do(s) mesmo(s) à DIRPE/FNDE para a
emissão do(s) termo(s) de conclusão da(s) obra(s) e consolidação deste Termo de
Compromisso;

XXIII - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas
condições estipuladas nos artigos 29 e 30 da Resolução CD/FNDE Nº 13/2011;

XXIV - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, da SEB/MEC, dos órgãos
de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas
efetuadas à conta do Programa, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será
divulgada no sítio eletrônico ;www.fnde.gov.br

XXV - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e
previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos
humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como
por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente
pela rede bancária arrecadadora;

XXVI - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de
Compromisso.



 

         Declaro, em complementação, que o município cumpre com as exigências do art. 169 da
Constituição Federal que trata dos limites de despesa com pessoal e, que os recursos próprios
de responsabilidade do Município estão assegurados, conforme a Lei Orgânica Municipal.

Brasília/DF, ___ de ____________________ de ______.

____________________________________________

AMARILDO GONCALVES PINHEIRO
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU/PA



 



15235 - PAC 2 - Cobertura de Quadra Escolar 001
RIO TATUÓCA
Cobertura de Quadra Pequena R$ 172.054,60

1 )

TERMO DE COMPROMISSO
PAC2 10398/2014

A Prefeitura Municipal de , com sede na LIMOEIRO DO AJURU(PA) TRAVESSA
, inscrita no CNPJ/MF sob o n° MANOEL JOÃO GONÇALVES/MATINHA

, representada pelo(a) prefeito(a) 05105168000185 AMARILDO GONCALVES
, brasileiro(a), portador(a) da carteira de identidade n°  e do CPFPINHEIRO 5179379

n° , residente e domiciliado(a) no estado de , considerando o que17239664287 Pará
dispõe a Lei n° 11.578, de 26 de novembro de 2007, compromete-se a executar as
ações relativas à Coberturas, no âmbito do PAC 2, de acordo com as especificações
do(s) projeto(s) fornecido(s) ou aprovado(s) pelo Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação  FNDE e em conformidade com os requisitos da lei
supramencionada e demais condicionantes, a seguir descritas:

I  Executar todas as atividades inerentes à construção de 1 ( uma ) cobertura(s) de
quadra(s) esportiva(s) escolar(es), situada(s) em:

II - Executar os recursos financeiros recebidos do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC 2 em estrito acordo com os
projetos executivos fornecidos ou aprovados pelo FNDE/MEC (desenhos técnicos,
memoriais descritivos e especificações), observando os critérios de qualidade técnica
que atendam as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), bem como os prazos e os custos previstos;

III - Utilizar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC exclusivamente no
cumprimento do objeto pactuado; responsabilizando-se para que a movimentação dos
recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste Termo de
Compromisso ou para aplicação financeira, devendo a movimentação realizar-se,
exclusivamente, mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancária,
Transferência Eletrônica de Disponibilidade (TED) ou outra modalidade de saque
autorizada pelo Banco Central do Brasil em que fique identificada a destinação e, no
caso de pagamento, o credor;

IV - Nomear profissional devidamente habilitado, da área de engenharia civil ou
arquitetura, para exercer as funções de fiscalização da(s) obra(s), com emissão da
respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/CREA);

V - Responsabilizar-se, com recursos próprios, por obras e serviços de terraplenagem
e contenções, infraestrutura de redes (água potável, esgotamento sanitário, energia
elétrica e telefonia), bem como por todos os serviços necessários à implantação do(s)
empreendimento(s) no(s) terreno(s) tecnicamente aprovado(s), uma vez que os valores



a serem repassados pelo FNDE/MEC referem-se exclusivamente aos serviços de
engenharia constantes nas planilhas orçamentárias do(s) projeto(s) pactuado(s) e
aprovado(s);

VI - Garantir, com recursos próprios, a conclusão da(s) obra(s) acima pactuada(s) e
sua entrega à população, no caso de os valores transferidos se revelarem insuficientes
para cobrir todas as despesas relativas à implantação;

VII - Indicar agência do Banco do Brasil S/A onde deverão ser depositados os
recursos referentes à construção da(s) obra(s) pactuada(s) neste Termo de
Compromisso, visando à abertura de conta corrente específica pelo FNDE/MEC, a
qual estará isenta do pagamento de taxas e tarifas bancárias, em conformidade com o
Acordo de Cooperação Mútua celebrado com o FNDE, disponível no sítio:

;www.fnde.gov.br

VIII - Providenciar a regularização da referida conta corrente na agência indicada,
procedendo à entrega e à chancela dos documentos necessários à sua movimentação,
de acordo com as normas bancárias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a condição
de, sempre que necessário, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta,
inclusive os das aplicações financeiras, bem como o direito de solicitar seu
encerramento, bloqueio, estorno ou transferência de valores, nos casos estipulados na
Resolução CD/FNDE Nº 69/2011, de que este Termo de Compromisso constitui
anexo;

IX - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferências financeiras
efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a aplicação tempestiva dos recursos
creditados a seu favor.

X - Aplicar os recursos recebidos, enquanto não forem utilizados em sua finalidade,
obrigatoriamente em caderneta de poupança, aberta especificamente para o Programa,
quando a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou aplicá-los em fundo
de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em
títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo inferior a um mês.
Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicação financeira vinculada à mesma conta
corrente na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive
quando se tratar de caderneta de poupança, cuja aplicação poderá se dar mediante
vinculação do correspondente número de operação à conta já existente.

XI - Destinar os rendimentos das aplicações financeiras exclusivamente às ações do
presente Termo de Compromisso, incluindo-os nas mesmas condições de prestação de
contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais rendimentos ser
obrigatoriamente computados a crédito da conta corrente específica;

XII - Realizar licitações para as contratações necessárias à execução da(s) obra(s)
acima pactuadas, obedecendo à Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e observar que
os preços unitários de materiais e serviços utilizados não sejam superiores à mediana



daqueles constantes do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da
Construção Civil  SINAPI, mantido pela Caixa Econômica Federal. Em condições
especiais, devidamente justificadas em Relatório Técnico circunstanciado, aprovado
pela Diretoria de Programas e Projetos Educacionais (DIRPE/FNDE), exclusivamente
para itens não disponíveis no SINAPI poderão ser praticados preços específicos, sem
prejuízo da avaliação dos órgãos de controle internos e externos;

XIII - Cientificar mensalmente o FNDE/MEC sobre a aplicação dos recursos e a
consecução do objeto conforme o previsto, por meio do preenchimento dos dados e
informações sobre a(s) obra(s) no Módulo de Monitoramento de Obras do SIMEC
(Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle do Ministério da
Educação), no endereço eletrônico , utilizando para tanto ahttp://simec.mec.gov.br
senha do Plano de Ações Articuladas (PAR), fornecida pela Secretaria de Educação
Básica (SEB/MEC);

XIV - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participação do Governo Federal e do
FNDE em toda e qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a execução do
objeto pactuado acima, obedecendo ao modelo-padrão estabelecido, bem como apor a
marca do Governo Federal em placas, cartazes, faixas e painéis de identificação da(s)
obra(s) custeada(s) com os recursos transferidos à conta do Programa, obedecendo ao
que está disposto na Instrução Normativa nº 2, de 12 de dezembro de 2009, da
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da
República;

XV - Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à
execução deste Termo de Compromisso, para fins de fiscalização, de
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;

XVI - Facilitar a supervisão e a fiscalização do FNDE/MEC, permitindo-lhe efetuar
acompanhamento no local e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os
documentos relacionados com a execução do objeto deste Instrumento, especialmente
no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação e aos contratos;

XVII - Permitir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle Interno do Poder
Executivo Federal (Secretaria Federal de Controle  SFC/MF, Delegacia Federal de
Controle  DFC ou sua representação no Estado, Secretaria de Controle Interno 
CISET) e da Auditoria do FNDE, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos
administrativos e aos registros dos fatos relacionados direta ou indiretamente com o
objeto pactuado no Termo de Compromisso (Anexo I), bem como às obras e serviços
a ele referidas, colaborando na obtenção de dados e de informações junto à
comunidade local sobre os benefícios advindos da implantação do(s) projeto(s),
quando em missão de fiscalização e auditoria;

XVIII - Apresentar ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente
constituído(s) o original ou a cópia autenticada de todo e qualquer documento
comprobatório de despesa efetuada à conta dos recursos transferidos à conta do
Programa, a qualquer tempo e a critério daquela Autarquia Federal;



XIX - Prestar todo e qualquer esclarecimento sobre a execução física e financeira do
Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, pela SEB/MEC, por órgão do
Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, pelo Tribunal de Contas da
União, pelo Ministério Público ou por órgão ou entidade com delegação para esse
fim;

XX - Incluir no orçamento anual do Município, ou do estado, os recursos recebidos
para execução do objeto deste Termo de Compromisso, nos termos estabelecidos no §
1º, do art. 6º, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

XXI - Não considerar os valores transferidos no cômputo dos 25% (vinte e cinco por
cento) de impostos e transferências devidos à manutenção e ao desenvolvimento do
ensino, por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal;

XXII - Emitir o(s) termo(s) de aceitação definitiva da(s) obra(s), ao final da execução
dos recursos, remetendo cópia autenticada do(s) mesmo(s) à DIRPE/FNDE para a
emissão do(s) termo(s) de conclusão da(s) obra(s) e consolidação deste Termo de
Compromisso;

XXIII - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas
condições estipuladas nos artigos 29 e 30 da Resolução CD/FNDE Nº 13/2011;

XXIV - Manter em seu poder, à disposição do FNDE/MEC, da SEB/MEC, dos órgãos
de controle interno e externo e do Ministério Público, os comprovantes das despesas
efetuadas à conta do Programa, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da
aprovação da prestação de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da
União (TCU) a que se refere o exercício do repasse dos recursos, a qual será
divulgada no sítio eletrônico ;www.fnde.gov.br

XXV - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e
previdenciária, decorrentes de eventuais demandas judiciais relativas a recursos
humanos utilizados na execução do objeto deste Termo de Compromisso, bem como
por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente
pela rede bancária arrecadadora;

XXVI - Adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de
Compromisso.



 

         Declaro, em complementação, que o município cumpre com as exigências do art. 169 da
Constituição Federal que trata dos limites de despesa com pessoal e, que os recursos próprios
de responsabilidade do Município estão assegurados, conforme a Lei Orgânica Municipal.

Brasília/DF, ___ de ____________________ de ______.

____________________________________________

AMARILDO GONCALVES PINHEIRO
PREFEITO(A) MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU/PA
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PrincipalDados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Convênio 849947/2017
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente

Dados
Programas
Participantes

Modalidade Convênio Situação no SIAFI Enviado para o SIAFI -
2018NS001045

Situação de Contratação
Atual

Situação
Empenhado simPublicação Publicado

Número do Convênio  849947/2017 Número da Proposta 026358/2017
Número Interno do
Órgão 00347/2017
Número do Processo 59553.000139/2017-04

Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.
Proponente

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal Dec. 6.170/2007 e Port. 424/2016
Órgão 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Justificativa O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU FICA A MARGEM DO RIO LIMOEIRO, FOI

CRIADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 1961, PELA LEI Nº 2.460, COM TERRITÓRIO
DESMEMBRADO DE CAMETÁ, AO QUAL ESTAVA INTEGRADO POR MEIO DO
DISTRITO DE JOANA COELI. COUBE A LIMOEIRO DO AJURU, UMA PEQUENA
PORÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, A COMPREENDIDA
ENTRE O RIO CUJIPÓ-MIRI E O RIO MORUJUCÁ. A INSTALAÇÃO OCORREU EM 5
DE ABRIL DE 1962. SUA ÁREA É DE 1.490,17 KM² REPRESENTANDO 0,12 % DO
ESTADO, 0,04 % DA REGIÃO E 0,02 % DE TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO SEU
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) É DE 0,64 SEGUNDO O ATLAS DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO/PNUD (200SUA POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
É DE 27.368 DE HABITANTES, DE ACORDO COM O CENSO DEMOGRÁFICO DO
IBGE (2015), DENSIDADE POPULACIONAL DE 18,32 HAB/KM².SEUS PRINCIPAIS
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PONTOS TURÍSTICOS SÃO O RIO MUANÁ, ILHA AMOROSA, PRAIA SÍTIO DA
PRAINHA E O GRANDE ATRATIVO HISTÓRICO A CASA GRANDE DO JUSSARA. O
PLEITO DESTA PROPOSTA CUJO O OBJETO SERÁ A AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE
DO MUNICÍPIO E QUE SERÁ DE GRANDE IMPORTÂNCIA PARA A POPULAÇÃO,
POIS MELHORARÁ A ÁREA DE COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ORIUNDOS
DOS PRODUTORES RURAIS, ONDE PODERÁ SER FEITA A COMERCIALIZAÇÃO DE
PRODUTOS COMO O AÇAÍ, PEIXE, HORTIFRUTIGRANJEIROS QUE VEM DA ÁREA
RURAL DO MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DOS PESCADORES QUE ALI TRABALHAM
PARA SEUS SUSTENTOS. RESSALTAMOS QUE A FINALIDADE DESTE PROJETO,
ESTA EM TOTAL ACORDO COM ESTE PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO, POIS VISA PROMOVER A ESTRUTURA DAS ATIVIDADES
PRODUTIVAS E DE INTEGRAÇÃO DE ROTAS PARA O DESENVOLVIMENTO
REGIONAL E TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. EMENDA
INDIVIDUAL N.º 21520004, DEPUTADO BETO FARO.

Categorias

Objeto do Convênio AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.
VISANDO MELHORIA NA COMERCIALIZAÇÃO LOCAL.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

CAPAC ADMIN TEC FEIRA 28-mar-2017 15-57-56.pdf 29/03/2017 Baixar
capacidade tecnica da feira livre24042017.pdf 24/04/2017 Baixar
 
OBTV
Opera por OBTV Sim

Permite OBTV do tipo
"OBTV para o
Convenente"

 
Dados Bancários
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 0807-9 Conta 0060710039
Situação Conta Pendente

de Regularização
Data da Última
Modificação 05/03/2018 00:00:00

Descrição
O SICONV recebeu o número da conta-corrente do convênio. Para regularizar esta
conta, o Convenente deve se dirigir à instituição bancária para entregar os documentos
necessários, conforme orientação da própria instituição.

 
Datas
Data da Proposta 27/03/2017
Data Assinatura 21/12/2017
Convênio publicado no
DOU em 16/01/2018
Data Início de Vigência 16/01/2018
Data Término de
Vigência Atual 10/07/2019
Data Limite p/ Prestação
de Contas 08/09/2019
 
Valores
R$ 505.000,00 Valor Global

R$ 500.000,00 Valor de Repasse
R$ 5.000,00 Valor da Contrapartida

R$ 5.000,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nome

contrapartida da feira livre24042017.pdf Baixar Contrapartida
Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2017 R$ 500.000,00
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PrincipalDados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Convênio 849950/2017
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente

Crono Físico
Crono Desembolso
Plano de Aplicação Detalhado
Plano de Aplicação Consolidado
Anexos
Pareceres

Modalidade Convênio Situação no SIAFI Enviado para o SIAFI -
2018NS001085

Situação de Contratação
Atual

Situação
Empenhado simPublicação Publicado

Número do Convênio  849950/2017 Número da Proposta 026405/2017
Número Interno do
Órgão 00350/2017
Número do Processo 59553.000098/2017-48

Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.
Proponente

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal Decreto 6.170/2007 e Portaria 424/2016
Órgão 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Justificativa O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU FICA A MARGEM DO RIO LIMOEIRO, FOI

CRIADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 1961, PELA LEI Nº 2.460, COM TERRITÓRIO
DESMEMBRADO DE CAMETÁ, AO QUAL ESTAVA INTEGRADO POR MEIO DO
DISTRITO DE JOANA COELI. COUBE A LIMOEIRO DO AJURU, UMA PEQUENA
PORÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, A COMPREENDIDA
ENTRE O RIO CUJIPÓ-MIRI E O RIO MORUJUCÁ. A INSTALAÇÃO OCORREU EM 5
DE ABRIL DE 1962. SUA ÁREA É DE 1.490,17 KM² REPRESENTANDO 0,12 % DO
ESTADO, 0,04 % DA REGIÃO E 0,02 % DE TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO SEU

Í É
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ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) É DE 0,64 SEGUNDO O ATLAS DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO/PNUD (200SUA POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
É DE 27.368 DE HABITANTES, DE ACORDO COM O CENSO DEMOGRÁFICO DO
IBGE (2015), DENSIDADE POPULACIONAL DE 18,32 HAB/KM².SEUS PRINCIPAIS
PONTOS TURÍSTICOS SÃO O RIO MUANÁ, ILHA AMOROSA, PRAIA SÍTIO DA
PRAINHA E O GRANDE ATRATIVO HISTÓRICO A CASA GRANDE DO JUSSARA. O
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU FICA A MARGEM DO RIO LIMOEIRO, COM
DIVERSAS CONSTRUÇÕES SUSPENSAS NA FRENTE DA CIDADE, A VILA PINTO
FICA SITUAÇÃO NA FRENTE DA CIDADE E POSSUI VIA SUSPENSA EM MADEIRA,
ONDE O ACESSO É PRECÁRIO E POR SER NA MARGEM DO RIO, EXISTE A
NECESSIDADE DE EMBARCAÇÕES PEQUENAS ATRACAREM NA MESMA, PARA
QUE OS PESCADORES POSSAM LEVAR OS SEUS PRODUTOS, NO CASO, PEIXES,
CAMARÃO, PARA QUE SEJA COMERCIALIZADO NA FEIRA MUNICIPAL. AS
MELHORIA DESSE LOGRADOURO PUBLICO IRÁ LEVAR MELHORES CONDIÇÕES
DE VIDA A POPULAÇÃO. COM RELAÇÃO AOS APL’S DEVERÁ FORTALECER AS
CADEIAS PRODUTIVAS PRIORIZADAS COMO O AÇAI, PESCADO E OUTROS
PRODUTOS DA REGIÃO, POIS OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL)
DEVERÃO POTENCIALIZAR E SEREM MAIS DINAMIZADOS O QUE DEVERÁ SER
INCLUÍDO AS FAMÍLIAS MAIS POBRES, COMO AGRICULTORES FAMILIARES E
RIBEIRINHOS. RESSALTAMOS QUE A FINALIDADE DESTE PROJETO, ESTA EM
TOTAL ACORDO COM ESTE PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, POIS
VISA PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE
INTEGRAÇÃO DE ROTAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL
DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. EMENDA INDIVIDUAL N.º 21520004,
DEPUTADO BETO FARO.

Categorias

Objeto do Convênio
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA ELEVADA EM CONCRETO
ARMADO,LOCALIZADA NA VILA PINTO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO
AJURU/PA.VISANDO MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

CAPAC ADMIN TEC VILA PINTO 28-mar-2017 15-56-33.pdf 29/03/2017 Baixar
 
OBTV
Opera por OBTV Sim

Permite OBTV do tipo
"OBTV para o
Convenente"

 
Dados Bancários
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 0807-9 Conta 0060710047
Situação Conta

Regularizada
Data da Última
Modificação 27/02/2019 00:00:00

Descrição A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

 
Datas
Data da Proposta 27/03/2017
Data Assinatura 20/12/2017
Convênio publicado no
DOU em 16/01/2018
Data Início de Vigência 16/01/2018
Data Término de
Vigência Atual 10/07/2019
Data Limite p/ Prestação
de Contas 08/09/2019
 
Valores
R$ 808.000,00 Valor Global

R$ 800.000,00 Valor de Repasse
R$ 8.000,00 Valor da Contrapartida

R$ 8.000,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nome
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Nome
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Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)

2017 R$ 800.000,00
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Normal
Em execução

CNPJ 05.105.168/0001-85 - MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU Detalhar

fechar X
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Usuário:ARTHUR IVEN TAVARES FONSECA
CPF:970.980.602-59
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Cadastramento
Programas
Propostas
Execução
Inf. Gerenciais
Cadastros
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Prestação de Contas
Administração
TCE
Verificação de Regularidade
 
PrincipalDados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

Dados Proposta/Pré-Convênio/Convênio

53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Convênio 849950/2017
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Projeto Básico/Termo de Referência
Execução Concedente
Execução Convenente

Dados
Programas
Participantes

Modalidade Convênio Situação no SIAFI Enviado para o SIAFI -
2018NS001085

Situação de Contratação
Atual

Situação
Empenhado simPublicação Publicado

Número do Convênio  849950/2017 Número da Proposta 026405/2017
Número Interno do
Órgão 00350/2017
Número do Processo 59553.000098/2017-48

Lista de Documentos Digitalizados
Nenhum registro foi encontrado.
Proponente

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal Decreto 6.170/2007 e Portaria 424/2016
Órgão 53000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Justificativa O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU FICA A MARGEM DO RIO LIMOEIRO, FOI

CRIADO EM 29 DE DEZEMBRO DE 1961, PELA LEI Nº 2.460, COM TERRITÓRIO
DESMEMBRADO DE CAMETÁ, AO QUAL ESTAVA INTEGRADO POR MEIO DO
DISTRITO DE JOANA COELI. COUBE A LIMOEIRO DO AJURU, UMA PEQUENA
PORÇÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, A COMPREENDIDA
ENTRE O RIO CUJIPÓ-MIRI E O RIO MORUJUCÁ. A INSTALAÇÃO OCORREU EM 5
DE ABRIL DE 1962. SUA ÁREA É DE 1.490,17 KM² REPRESENTANDO 0,12 % DO
ESTADO, 0,04 % DA REGIÃO E 0,02 % DE TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO SEU
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH) É DE 0,64 SEGUNDO O ATLAS DE
DESENVOLVIMENTO HUMANO/PNUD (200SUA POPULAÇÃO TOTAL DO MUNICÍPIO
É DE 27.368 DE HABITANTES, DE ACORDO COM O CENSO DEMOGRÁFICO DO
IBGE (2015), DENSIDADE POPULACIONAL DE 18,32 HAB/KM².SEUS PRINCIPAIS
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Não

PONTOS TURÍSTICOS SÃO O RIO MUANÁ, ILHA AMOROSA, PRAIA SÍTIO DA
PRAINHA E O GRANDE ATRATIVO HISTÓRICO A CASA GRANDE DO JUSSARA. O
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU FICA A MARGEM DO RIO LIMOEIRO, COM
DIVERSAS CONSTRUÇÕES SUSPENSAS NA FRENTE DA CIDADE, A VILA PINTO
FICA SITUAÇÃO NA FRENTE DA CIDADE E POSSUI VIA SUSPENSA EM MADEIRA,
ONDE O ACESSO É PRECÁRIO E POR SER NA MARGEM DO RIO, EXISTE A
NECESSIDADE DE EMBARCAÇÕES PEQUENAS ATRACAREM NA MESMA, PARA
QUE OS PESCADORES POSSAM LEVAR OS SEUS PRODUTOS, NO CASO, PEIXES,
CAMARÃO, PARA QUE SEJA COMERCIALIZADO NA FEIRA MUNICIPAL. AS
MELHORIA DESSE LOGRADOURO PUBLICO IRÁ LEVAR MELHORES CONDIÇÕES
DE VIDA A POPULAÇÃO. COM RELAÇÃO AOS APL’S DEVERÁ FORTALECER AS
CADEIAS PRODUTIVAS PRIORIZADAS COMO O AÇAI, PESCADO E OUTROS
PRODUTOS DA REGIÃO, POIS OS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (APL)
DEVERÃO POTENCIALIZAR E SEREM MAIS DINAMIZADOS O QUE DEVERÁ SER
INCLUÍDO AS FAMÍLIAS MAIS POBRES, COMO AGRICULTORES FAMILIARES E
RIBEIRINHOS. RESSALTAMOS QUE A FINALIDADE DESTE PROJETO, ESTA EM
TOTAL ACORDO COM ESTE PROGRAMA DO MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO, POIS
VISA PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS E DE
INTEGRAÇÃO DE ROTAS PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL
DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU. EMENDA INDIVIDUAL N.º 21520004,
DEPUTADO BETO FARO.

Categorias

Objeto do Convênio
CONSTRUÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA VIA ELEVADA EM CONCRETO
ARMADO,LOCALIZADA NA VILA PINTO NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO
AJURU/PA.VISANDO MELHOR ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO LOCAL.

Capacidade Técnica e
Gerencial

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload
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OBTV
Opera por OBTV Sim

Permite OBTV do tipo
"OBTV para o
Convenente"

 
Dados Bancários
Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência 0807-9 Conta 0060710047
Situação Conta

Regularizada
Data da Última
Modificação 27/02/2019 00:00:00

Descrição A instituição bancária informou a regularização da conta do convênio e a mesma está
pronta para ser movimentada.

 
Datas
Data da Proposta 27/03/2017
Data Assinatura 20/12/2017
Convênio publicado no
DOU em 16/01/2018
Data Início de Vigência 16/01/2018
Data Término de
Vigência Atual 10/07/2019
Data Limite p/ Prestação
de Contas 08/09/2019
 
Valores
R$ 808.000,00 Valor Global

R$ 800.000,00 Valor de Repasse
R$ 8.000,00 Valor da Contrapartida

R$ 8.000,00 Valor Contrapartida Financeira
R$ 0,00 Valor Contrapartida Bens e Serviços

R$ 0,00 Valor de Rendimentos de Aplicação
Anexos de comprovação da contrapartida
Nome

CONTRAPARTIDA VILA PINTO 28-mar-2017 15-59-59.pdf Baixar Contrapartida
Cronograma orçamentário do valor do repasse
Ano Valor (R$)
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Ano Valor (R$)

2017 R$ 800.000,00
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MINISTÉRIO 
 DA SAÚDE

 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
 Nº. DA PROPOSTA: 18709.224000/1180-17

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

 
CNPJ 
18.709.224/0001-32

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Endereço Completo
 CONCEICAO

 CUBA

EA
 MUNICIPAL

Tipo
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
 68415000

UF
 PA

Município
 LIMOEIRO DO AJURU

 
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar

 30870001 - R$ 199.990,00 - EDMILSON RODRIGUES 

 
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

 
Nome: POSTO DE SAUDE DE PAULISTA
Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 6747051
Endereço: ILHA PAULISTA - ZONA RURAL, CEP:68415000

Nome: UBS - Federal
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: -. ./- CNES: 999999
Endereço: 70% - ZONA RIBEIRINHA, UBS BEIRADÃO - CEP:68415000

 
OBJETO DA PROPOSTA

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE PAULISTA CNES: 6747051

Implantação de novo serviço#JU$T#Adscrito#JU$T#O posto de Saude Paulista está localizado na zona rural em comunidade
ribeirinha, e atende popualçao adstrita e advinda de municipios de fronteira, tem estrutura para receber novos serviços e aguarda
a aquisição de equipamentos.#JU$T#4000, 500#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material
permanente#JU$T#Sim#JU$T#Serviço terceirizado local

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: UBS - Federal CNES: 999999

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
NOVA UBS.#JU$T#3600, 1000#JU$T#Aguardando conclusão da construção. Previsão de término em 12
meses#JU$T#Sim#JU$T#Pessoal especializado próprio da unidade hospitalar

 
 
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

 
UNIDADE ASSISTIDA: UBS - Federal
 Ambiente: Consultório Odontológico
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Fotopolimerizador de Resinas 1 850,00 850,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LED, SEM FIO SEM RADIÔMETRO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
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 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) 1 3.800,00 3.800,00 

 Característica Física  Especificação
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS 

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ultrassom Odontológico 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO POSSUI 

CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) 1 4.500,00 4.500,00 

 Característica Física  Especificação
POTÊNCIA/TIPO DE COMBUSTÍVEL DE 4,1 A 7 KVA/ DIESEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Auxiliar 1 600,00 600,00 

 Característica Física  Especificação
DIMENSÕES MIN./ MAT. CONFECÇÃO 40 X 40 X 80 (CM) / AÇO INOXIDÁVEL 

RODÍZIOS POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Compressor Odontológico 1 2.200,00 2.200,00 

 Característica Física  Especificação
ISENTO DE ÓLEO SIM 

CAPACIDADE RESERVATÓRIO / POTÊNCIA / CONSUMO 30 A 39 L/1 A 1,5HP/6 A 7 PÉS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Seladora 1 1.500,00 1.500,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO/ APLICAÇÃO MANUAL-PEDAL/ GRAU CIRÚRGICO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mocho 1 550,00 550,00 

 Característica Física  Especificação
ENCOSTO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA A GÁS 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Curativos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 1 350,00 350,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO PEDESTAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Mayo 1 550,00 550,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário Vitrine 1 1.550,00 1.550,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

LATERAIS DE VIDRO POSSUI 

NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Curativos 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Biombo 1 420,00 420,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS POSSUI 

TAMANHO TRIPLO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Refletor Ambulatorial 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO LED 

HASTE FLEXÍVEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Farmácia
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa para Impressora 1 150,00 150,00 

 Característica Física  Especificação
ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO 

DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM 

TAMPO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário Vitrine 1 1.550,00 1.550,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

LATERAIS DE VIDRO POSSUI 

NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 
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COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Geladeira/ Refrigerador 1 1.450,00 1.450,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE DE 250 A 299 L 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Leitor de Código de Barras 1 400,00 400,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; TIPO PISTOLA MANUAL COM FEIXE DE LUZ
BIDIRECIONAL, FONTE DE LUZ LASER 650NM; INDICADOR SONORO DE LEITURA; VELOCIDADE DE LEITURA DE 100 LINHAS POR
SEGUNDO, CAPACIDADE DE LER ETIQUETAS DE CÓDIGOS DE BARRAS COM 16CM OU MAIS DE LARGURA; CAPACIDADE DE
DECODIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS: UPC/EAN, UPC/EAN COM COMPLEMENTOS, UCC/EAN 128, CÓDIGO 39, CÓDIGO 39 FULL ASCII,
CÓDIGO 39 TRIOPTIC, CÓDIGO 128, CÓDIGO 128 FULL ASCII, CODABAR, INTERCALADO 2 DE 5, DISCRETO 2 DE 5, CÓDIGO 93,
MSI, CÓDIGO 11 POSSUIR INTERFACE MINIMAMENTE USB, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estante 1 370,00 370,00 

 Característica Física  Especificação
REFORÇO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Copa/Cozinha
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador de Teto/ Parede 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Geladeira/ Refrigerador 1 1.450,00 1.450,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE DE 250 A 299 L 

 Especificação Técnica
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Imunização
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 No-Break (Para Computador/Impressora) 1 900,00 900,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real
mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída
110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga
mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto
deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
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 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Câmara para Conservação de Imunobiológicos a Energia Solar 1 23.000,00 23.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Equipamento horizontal para conservação e armazenamento científico de imunobiológicos e/ou outros materiais termolábeis
alimentada por energia proveniente da luz solar, com carregamento automático por energia convencional de rede (evidenciando
apenas que tem múltiplas alimentações). Capacidade interna de no mínimo 140 litros. Gabinete externo do tipo horizontal,
construído em chapas de aço galvanizadas e tratadas quimicamente, para evitar processos de corrosão, com revestimento de
pintura epóxi. Equipamento estruturado e isento de vibrações. Gabinete interno construído aço inoxidável dotados de no mínimo
02 racks para acondicionamento das vacinas. Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade. Porta com abertura
horizontal, vedação através de perfil magnético e puxador anatômico. Refrigeração através de compressor hermético, sistema de
refrigeração estático com gás ecológico R-134A isento de CFC. Painel de comando montado na parte lateral da câmara com chave
geral, fusíveis de proteção, painel frontal que deve apresentar no mínimo e simultaneamente as temperaturas de momento,
máxima e mínima sem a necessidade de acionar algum botão facilitando assim o monitoramento. Sistema de relatório exportável
por pen drive com memória para mínimo 1 ano sem ligação a computadores. Sistema discador de telefone. Termostato eletrônico
microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da
programação contra manuseio inadvertido, sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca de
energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos. Dotado com 02 sensores tipo NTC, sendo um para
leitura digital da temperatura (simulando temperatura da vacina) imerso em solução de glicerol e outro ligado ao sistema de
segurança, com atuação totalmente independente. Possuir indicação visual e simultânea para equipamento energizado, desvios de
temperatura, carga da bateria e bateria fraca. Possuir alarmes para desvios de temperatura, temperatura alta e baixa, bateria
fraca, falta de alimentação elétrica e com tecla de inibição para silenciar o buzzer programável em apenas um toque. Faixa de
trabalho de 2°C a 8°C. Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas. Sistema de segurança com
termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara, assumindo automaticamente as funções de comando do
compressor de frio sempre que houver falha no comando eletrônico. O equipamento deve ser alimentado por energia elétrica
proveniente da luz solar através de placa fotovoltaica. O sistema deve acompanhar kit de energia solar composto por painel (is)
fotovoltaico (s) com suporte de fixação, 01 controlador de carga, cabos de tamanho suficiente e conectores, quadro de comando e
bateria de chumbo-ácido selada estacionária integrada ao gabinete. O kit deverá ser dimensionado de acordo com a especificação
técnica da câmara e deverá garantir autonomia de no mínimo 48 horas de funcionamento na ausência de luz solar. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador (Desktop-Básico) 1 3.500,00 3.500,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel
core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados
no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16
ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI,
display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e
mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000
e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo
padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses. 

 Ambiente: Sala de Observação
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
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 Poltrona Hospitalar 1 1.000,00 1.000,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA AÇO / FERRO PINTADO 

ASSENTO/ ENCOSTO ESTOFADO COURVIN 

CAPACIDADE ATÉ 120 KG 

DESCANSO PARA OS PÉS INTEGRADO 

RECLINAÇÃO ACIONAMENTO MANUAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Reunião
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde/ Lixeira 2 110,00 220,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Aparelho de DVD 1 150,00 150,00 

 Característica Física  Especificação
CONTROLE REMOTO POSSUI 

PORTAS USB 

REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
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 Mesa de Reunião 1 500,00 500,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO REDONDA DE 1,20 D 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tela de Projeção 1 800,00 800,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x
1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste
central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de
projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12
meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa para Computador 1 500,00 500,00 

 Característica Física  Especificação
BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

SUPORTE PARA TECLADO POSSUI 

SUPORTE PARA CPU POSSUI 

GAVETAS DE 01 A 02 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Projetor Multimídia (Datashow) 1 3.200,00 3.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador Portátil (Notebook) 1 3.600,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Ambiente: Administração
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 
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BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde/ Lixeira 2 110,00 220,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Arquivo 1 500,00 500,00 

 Característica Física  Especificação
DESLIZAMENTO DA GAVETA TRILHO TELESCÓPICO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Telefone Celular Rural de Mesa 1 400,00 400,00 

 Característica Física  Especificação
FREQUÊNCIA 850 - 1990 Mhz OU MAIOR 

ANTENA EXTERNA ANTENA COM CABO 

ACESSO À INTERNET POSSUI 

AGENDA TELEFÔNICA POSSUI 

IDENTIFICADOR DE CHAMADAS POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa para Computador 1 500,00 500,00 

 Característica Física  Especificação
BASE MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

SUPORTE PARA IMPRESSORA POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR 

SUPORTE PARA TECLADO POSSUI 

SUPORTE PARA CPU POSSUI 
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GAVETAS DE 01 A 02 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Espera e Recepção
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador (Desktop-Básico) 1 3.500,00 3.500,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel
core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois)
módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual
CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados
no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16
ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo
integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior,
suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI,
display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e
mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000
e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a
configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados
(gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo
padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12
meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bebedouro/ Purificador Refrigerado 2 760,00 1.520,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Longarina 4 500,00 2.000,00 

 Característica Física  Especificação
ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Aparelho de DVD 1 150,00 150,00 

 Característica Física  Especificação
CONTROLE REMOTO POSSUI 

PORTAS USB 

REPRODUÇÃO DVD/CD/CD-R/VCD/SVCD/DVCD/JPG/MP3 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Televisor 1 1.600,00 1.600,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LED 

PORTA USB 

FULL HD SIM 

ENTRADA HDMI 

CONVERSOR DIGITAL POSSUI 

TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" 

SUPORTE NÃO POSSUI 

 Especificação Técnica
 



22/04/2019 Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal

www.fns2.saude.gov.br/fafweb/equipamento/eqp_imprimir.asp?processo=880431 12/23

 Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 120,00 120,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) 1 3.800,00 3.800,00 

 Característica Física  Especificação
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS 

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 1 90,00 90,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estante 1 370,00 370,00 

 Característica Física  Especificação
REFORÇO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE AÇO OU FERRO PINTADO/DE 101 A 200KG 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Procedimentos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro para Transporte de Materiais (diversos) 1 3.500,00 3.500,00 

 Característica Física  Especificação

TIPO/MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE OU DIMENSÕES FECHADO/ EM AÇO INOX/ ALTURA DE 90CM A 110CM X
LARGURA DE 50CM X COMPRIMENTO DE 50 A 70CM 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) 1 350,00 350,00 

 Característica Física  Especificação
RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

VÁLVULA UNIDIRECIONAL POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Laringoscópio Adulto 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON 

COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RIGIDAS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
APLICAÇÃO INFANTIL 

RESERVATÓRIO POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO SILICONE 

VÁLVULA UNIDIRECIONAL POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Oxímetro de Pulso 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) 

SENSOR DE SpO2 01 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 2 350,00 700,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO PEDESTAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estetoscópio Adulto 2 170,00 340,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO DUPLO 

AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estadiômetro 1 500,00 500,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/ESCALA ENTRE ALUMÍNIO/0 a 230 CM 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Laringoscópio Infantil 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO INTERNA FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON 

COMPOSIÇÃO 05 LÂMINAS RIGIDAS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cilindro de Gases Medicinais 1 900,00 900,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 

SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI 

ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 

CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estetoscópio Infantil 1 110,00 110,00 

 Característica Física  Especificação
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO DUPLO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Braçadeira para Injeção 2 270,00 540,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO( ESTRUTUTRA/APOIO DO BRAÇO) AÇO INOXIDÁVEL/AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Otoscópio Simples 1 550,00 550,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON 

COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS 

 Especificação Técnica
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Adulto 2 170,00 340,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Simples 1 3.250,00 3.250,00 

 Característica Física  Especificação
SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI 

GRADES LATERAIS POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Refletor Ambulatorial 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO LED 

HASTE FLEXÍVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balança Antropométrica Adulto 1 1.500,00 1.500,00 

 Característica Física  Especificação
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Biombo 1 420,00 420,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS POSSUI 

TAMANHO TRIPLO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Infantil 1 100,00 100,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Oftalmoscópio 1 900,00 900,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO 5 ABERTURAS ATÉ 19 LENTES 
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 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Consultório Indiferenciado
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 2 2.500,00 5.000,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 6 90,00 540,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balança Antropométrica Infantil 2 1.200,00 2.400,00 

 Característica Física  Especificação
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Detector Fetal 2 900,00 1.800,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PORTÁTIL 

TECNOLOGIA DIGITAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 2 700,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Negatoscópio 2 700,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balança Antropométrica Adulto 2 1.500,00 3.000,00 

 Característica Física  Especificação
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Biombo 2 420,00 840,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS POSSUI 

TAMANHO TRIPLO 

 Especificação Técnica
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 2 300,00 600,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Otoscópio Simples 2 550,00 1.100,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO FIBRA OPTICA / HALÓGENA - XENON 

COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 4 120,00 480,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Oftalmoscópio 2 900,00 1.800,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO 5 ABERTURAS ATÉ 19 LENTES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Lanterna Clínica 2 80,00 160,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LED 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Infantil 2 100,00 200,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Ginecológica 2 2.200,00 4.400,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE 

GABINETE COM PORTAS E GAVETAS POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Adulto 2 170,00 340,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estetoscópio Adulto 2 170,00 340,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO DUPLO 

AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Refletor Ambulatorial 2 700,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO LED 

HASTE FLEXÍVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira para Obeso 1 670,00 670,00 

 Característica Física  Especificação
BRAÇOS POSSUI 

RODÍZIOS POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO ESTOFADO COURVIN 

ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Esfigmomanômetro Obeso 2 200,00 400,00 

 Característica Física  Especificação
BRAÇADEIRA/ FECHO VELCRO 

MATERIAL DE CONFECÇÃO TECIDO EM ALGODÃO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 2 1.350,00 2.700,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 2 360,00 720,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Estetoscópio Infantil 2 110,00 220,00 

 Característica Física  Especificação
AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO DUPLO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Inalação Coletiva
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cilindro de Gases Medicinais 1 900,00 900,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO ALUMÍNIO 

SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI 

ACESSÓRIO(S) VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 

CAPACIDADE MÍN. 03 L ATÉ 10 L 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Nebulizador Portátil 1 250,00 250,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO ULTRASSÔNICO 

NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS 01 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 2 120,00 240,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Central de Nebulização 2 1.800,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
SUPORTE COM RODÍZIOS NÃO POSSUI 

TIPO/ N° DE SAÍDAS COMPRESSOR/4 SAÍDAS 

POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ar Condicionado 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
CAPACIDADE 9.000 A 12.000 BTUs 

TIPO SPLIT 

FUNÇÃO QUENTE E FRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

193 176870

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE PAULISTA
 Ambiente: Sala de Curativos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário Vitrine 1 1.550,00 1.550,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

LATERAIS DE VIDRO POSSUI 

NÚMERO DE PORTAS 02 PORTAS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Mayo 1 550,00 550,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 120,00 120,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Curativos 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 1 350,00 350,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO PEDESTAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Administração
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 1 90,00 90,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Espera e Recepção
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 
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BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bebedouro/ Purificador Refrigerado 1 760,00 760,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Longarina 3 500,00 1.500,00 

 Característica Física  Especificação
ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador de Teto/ Parede 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Central de Material Esterelizado(CME)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros) 1 3.800,00 3.800,00 

 Característica Física  Especificação
MODO DE OPERAÇÃO/ CAPACIDADE DIGITAL/ ATÉ 25 LITROS 

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Consultório Indiferenciado
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Biombo 1 420,00 420,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS POSSUI 

TAMANHO TRIPLO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 120,00 120,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa Ginecológica 1 2.200,00 2.200,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM GABINETE 

GABINETE COM PORTAS E GAVETAS POSSUI 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Foco Refletor Ambulatorial 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação
ILUMINAÇÃO LED 

HASTE FLEXÍVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Detector Fetal 1 900,00 900,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PORTÁTIL 

TECNOLOGIA DIGITAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Escritório 1 360,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR/DOBRÁVEL 

GAVETAS 02 

COMPOSIÇÃO SIMPLES 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Mayo 1 550,00 550,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 1 350,00 350,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO PEDESTAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balança Antropométrica Infantil 1 1.200,00 1.200,00 

 Característica Física  Especificação
MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador de Teto/ Parede 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 

 Especificação Técnica
 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

35 23.120,00

 
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)
228 199.990,00

 
DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA NOME
007838 CAMETA

ENDEREÇO
R.TREZE DE MAIO,3083, TERREO CENTRO CEP:68400000
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MINISTÉRIO 
 DA SAÚDE

 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
 Nº. DA PROPOSTA: 18709.224000/1180-19

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

 
CNPJ 
18.709.224/0001-32

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Endereço Completo
 CONCEICAO

 CUBA

EA
 MUNICIPAL

Tipo
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
 68415000

UF
 PA

Município
 LIMOEIRO DO AJURU

 
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar

 26780009 - R$ 99.960,00 - ARNALDO JORDY 

 
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

 
Nome: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE CUBA
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 3112373
Endereço: TRAVESSA SEVERINO LEAO - CUBA, CEP:68415000

Nome: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE MATINHA
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 3112357
Endereço: JUSCELINO KUBITSCHEK - MATINHA, CEP:68415000

Nome: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DE JAPIIM GRANDE
Tipo Unidade: CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 3112349
Endereço: RIO JAPIIM GRANDE - ZONA RURAL, CEP:68415000

Nome: POSTO DE SAUDE DE ARARAIM
Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 2677679
Endereço: ILHA ARARAIM - ZONA RURAL, CEP:68415000

Nome: POSTO DE SAUDE DE CARDOSO
Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 3112330
Endereço: RIO CARDOSO - ZONA RURAL, CEP:68415000

Nome: POSTO DE SAUDE DE PAQUETA
Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 6747019
Endereço: ILHA PAQUETA - ZONA RURAL, CEP:68415000

Nome: POSTO DE SAUDE DE SARACA
Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 3112276
Endereço: ILHA SARACA - ZONA RURAL, CEP:68415000

Nome: POSTO DE SAUDE SABAO GRANDE
Tipo Unidade: POSTO DE SAUDE
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 7024711
Endereço: ILHA ARARAIM - ZONA RURAL, CEP:68415000

 
OBJETO DA PROPOSTA

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE CUBA CNES: 3112373

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Informatização e aquisição de tablet para
os agentes comunitários de saúde pertencentes a zona urbana e rural do município de Limoeiro do Ajuru.#JU$T#4500,
1000#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Pessoal especializado próprio
da unidade hospitalar

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
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UNIDADE ASSISTIDA: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE MATINHA CNES: 3112357

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Informatização das Estratégias de Saúde
da Família e Equipes de Agentes Comunitários de Saúde, nas zonas urbanas e rurais do município de Limoeiro do
Ajuru.#JU$T#4500, 1000#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Pessoal
especializado próprio da unidade hospitalar

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DE JAPIIM GRANDE CNES: 3112349

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Informatização das Estratégias de Saúde
da Família e Equipes de Agentes Comunitários de Saúde, nas zonas urbana e rural do município de Limoeiro do
Ajuru.#JU$T#4000, 500#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Pessoal
especializado próprio da unidade hospitalar

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE ARARAIM CNES: 2677679

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Informatização das Estratégias de Saúde
da Família e Equipes de Agentes Comunitários de Saúde, nas zonas urbana e rural do município de Limoeiro do
Ajuru.#JU$T#5000, 1000#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Pessoal
especializado próprio da unidade hospitalar

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE CARDOSO CNES: 3112330

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Aquisição de novos equipamentos para
substituir os existentes sem condições de uso, melhorando a qualidade do serviço bem como e a qualidade do atendimentos aos
usuários desse Posto de Saúde localizado as margens de rio desse município de Limoeiro do Ajuru.#JU$T#2500, 350#JU$T#Em
condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Serviço terceirizado local

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE PAQUETA CNES: 6747019

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Aquisição de novos equipamentos para
substituir os existentes sem condições de uso, melhorando a qualidade do serviço bem como e a qualidade do atendimentos aos
usuários desse Posto de Saúde localizado as margens de rio desse município de Limoeiro do Ajuru.#JU$T#2000, 500#JU$T#Em
condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Serviço terceirizado local

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE SARACA CNES: 3112276

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Informatização das Estratégias de Saúde
da Família e Equipes de Agentes Comunitários de Saúde, nas zonas urbana e rural do município de Limoeiro do
Ajuru.#JU$T#6000, 500#JU$T#Em condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Pessoal
especializado próprio da unidade hospitalar

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE SABAO GRANDE CNES: 7024711

Desgaste de vida útil do equipamento e/ou material permanente#JU$T#Adscrito#JU$T#Aquisição de novos equipamentos para
substituir os existentes sem condições de uso, melhorando a qualidade do serviço bem como e a qualidade do atendimentos aos
usuários desse Posto de Saúde localizado as margens de rio desse município de Limoeiro do Ajuru.#JU$T#2800, 380#JU$T#Em
condições de receber o equipamento e/ou material permanente#JU$T#Sim#JU$T#Serviço terceirizado local

 
 
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

 
UNIDADE ASSISTIDA: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE CUBA
 Ambiente: Centro de Processamento de Dados
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador Portátil (Notebook) 1 3.600,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tela de Projeção 1 800,00 800,00 
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 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x
1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste
central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de
projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12
meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Projetor Multimídia (Datashow) 1 3.200,00 3.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tablet 7 polegadas 11 550,00 6.050,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo Quad Core
1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória micros; Câmera traseira de
no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

14 13650

 
UNIDADE ASSISTIDA: ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE MATINHA
 Ambiente: Centro de Processamento de Dados
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tela de Projeção 1 800,00 800,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x
1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste
central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de
projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12
meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador Portátil (Notebook) 1 3.600,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Projetor Multimídia (Datashow) 1 3.200,00 3.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
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Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tablet 7 polegadas 10 550,00 5.500,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo Quad Core
1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória micros; Câmera traseira de
no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

13 13100

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE ARARAIM
 Ambiente: Sala de Procedimentos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Suporte de Soro 1 350,00 350,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

TIPO PEDESTAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Simples 1 3.250,00 3.250,00 

 Característica Física  Especificação
SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI 

GRADES LATERAIS POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tablet 7 polegadas 28 550,00 15.400,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo Quad Core
1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória micros; Câmera traseira de
no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

30 19000

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE SARACA
 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tablet 7 polegadas 26 550,00 14.300,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo Quad Core
1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória micros; Câmera traseira de
no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

26 14300

 
UNIDADE ASSISTIDA: ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DE JAPIIM GRANDE
 Ambiente: Centro de Processamento de Dados
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Computador Portátil (Notebook) 1 3.600,00 3.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
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Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador portátil (notebook) com processador no
mínimo Intel core i5 ou AMD a10 ou similar; 1 (um) disco rígido de 500 GIGABYTES velocidade de rotação 7.200 rpm; unidade
combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04
(quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM DDR4 2.133 MHZ ou superior; tela LCD de 14 ou 15 polegadas widescreen, suportar
resolução 1.600 x 900 pixels; teclado deverá conter todos os caracteres da língua portuguesa, inclusive ç e acentos, nas mesmas
posições do teclado padrão abnt2; mouse touchpad com 02 (dois) botões integrados; mouse óptico com conexão USB e botão de
rolagem (scroll); interfaces de rede 10/100/1000 conector rj-45 fêmea e WIFI padrão IEEE 802.11a/b/g/n; sistema operacional
Windows 10 pro (64 bits); bateria recarregável do tipo íon de lítion com no mínimo 06 (seis) células; fonte externa automática
compatível com o item; possuir interfaces USB 2.0 e 3.0, 01 (uma) HDMI ou display port e 01 (uma) VGA, leitor de cartão;
webcam FULL HD (1080p); deverá vir acompanhado de maleta do tipo acolchoada para transporte e acondicionamento do
equipamento; o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tela de Projeção 1 800,00 800,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante; Tela projeção com tripé retrátil manual; Área visual de aproximadamente 1,80 x
1,80 m (+ ou - 10%); Deverá possuir estojo em alumínio com pintura eletrostática resistente a riscos e corrosões; Possuir poste
central com resistência e sustentação suficiente para atender a especificação da tela citada acima; Deverá possuir superfície de
projeção do tipo matte white (branco opaco) ou similar, que permita ganho de brilho; possuir bordas pretas que permita
enquadramento da imagem; O equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12
meses. 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Projetor Multimídia (Datashow) 1 3.200,00 3.200,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia LCD com matriz ativa TFT com 16 milhões de cores;
Resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; Deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) VGA e
01 (uma) HDMI; Deve possuir entrada USB; Luminosidade mínima de 2500 lumens; Alto-falante integrado no projetor com o
mínimo de 1W de potência; Alimentação automática 100-120V, 220-240V; Controle remoto IR, cabo de alimentação, cabo VGA;
Manual do usuário; Suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); O equipamento deverá
ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; Garantia mínima de 12 meses. 

 Ambiente: Sala de Agentes (ACS/ACE)
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Tablet 7 polegadas 12 550,00 6.600,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Sistema operacional Android 4.4 ou superior, tela de 7 polegadas com tecnologia LCD ou LED; Processador no minímo Quad Core
1.3 GHz ou similar; Memória interna de 8GB ou superior; Deve possuir SLOT para cartão de memória micros; Câmera traseira de
no mínimo 2MP ou superior; Conexão USB, Wifi, Bluetooth e 3G. Deve possuir sistema de GPS integrado. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

15 14200

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE SABAO GRANDE
 Ambiente: Sala de Curativos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 120,00 120,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Curativos 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Biombo 1 420,00 420,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS POSSUI 

TAMANHO TRIPLO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Observação
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Simples 1 3.250,00 3.250,00 

 Característica Física  Especificação
SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI 

GRADES LATERAIS POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

10 8020

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE PAQUETA
 Ambiente: Sala de Curativos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 
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 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Curativos 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Biombo 1 420,00 420,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS POSSUI 

TAMANHO TRIPLO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 120,00 120,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Coleta de Material
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Observação
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Simples 1 3.250,00 3.250,00 

 Característica Física  Especificação
SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI 

GRADES LATERAIS POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 
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 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

11 9370

 
UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAUDE DE CARDOSO
 Ambiente: Sala de Curativos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Armário 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação

DIMENSÕES/ PRATELEIRAS ALTURA DE 180 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM /
04 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO 

CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40 Kg 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 2 90,00 180,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 120,00 120,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Curativos 1 1.400,00 1.400,00 

 Característica Física  Especificação
ACESSÓRIO(S) BALDE E BACIA 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Biombo 1 420,00 420,00 
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 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS POSSUI 

TAMANHO TRIPLO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Observação
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Simples 1 3.250,00 3.250,00 

 Característica Física  Especificação
SUPORTE DE SORO/COLCHONETE POSSUI/ POSSUI 

GRADES LATERAIS POSSUI 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ventilador de Teto/ Parede 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
COMPOSIÇÃO/ TIPO 3 OU 4 PÁS/ PAREDE 

 Especificação Técnica
 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

11 8.320,00

 
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)
130 99.960,00

 
DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA NOME
007838 CAMETA

ENDEREÇO
R.TREZE DE MAIO,3083, TERREO CENTRO CEP:68400000
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MINISTÉRIO 
 DA SAÚDE

 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
 Nº. DA PROPOSTA: 18709.224000/1180-21

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

 
CNPJ 
18.709.224/0001-32

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Endereço Completo
 CONCEICAO

 CUBA

EA
 MUNICIPAL

Tipo
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
 68415000

UF
 PA

Município
 LIMOEIRO DO AJURU

 
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar

 33390015 - R$ 80.000,00 - HÉLIO LEITE 

 
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

 
Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU
Tipo Unidade: CENTRAL DE GESTAO EM SAUDE
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 6790674
Endereço: RUA CONCEICAO - CENTRO, CEP:68415000

 
OBJETO DA PROPOSTA

 
AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU CNES: 6790674

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
IMPLANTAÇÃO DE NOVO SERVIÇO

 
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
ADSCRITO

 
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002,
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU ESTÁ LOCALIZADO NO BAIXO TOCANTINS E QUE SEU MEIO DE
TRANSPORTE DE PACIENTES SE DÁ DE FORMA MARÍTIMA E POR ESTRADA, CONSIDERANDO TAMBÉM QUE HOUVE UM AUMENTO
NA PROCURA DE AJUDA POR PACIENTES QUE NECESSITAM DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM OUTROS MUNICÍPIOS QUE SÃO
REFERENCIAS PARA O NOSSO, ESTAMOS SOLICITANDO A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AMBULÂNCIA TIPO A PARA PODER
ATENDER AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO QUE DIZ RESPEITO A DEMANDA DESSES
PACIENTES, HAJA VISTO, QUE BELÉM E CAMETÁ SÃO OS MUNICÍPIOS DE REFERÊNCIA NOSSA E O MEIO DE TRANSPORTE MAIS
DEQUADO PARA ESSES USUARIOS SERIA ESSE VEICULO EM QUESTÃO. CERTOS DE CONTARMOS COM VOSSA COMPREENSÃO
PARA NOSSA NECESSIDADE, ESPERAMOS APROVAÇÃO DO MESMO.

 
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.
624, 624

 
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

 
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

 
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO
PRAZO DE GARANTIA.
PESSOAL ESPECIALIZADO PRÓPRIO DA UNIDADE HOSPITALAR

  
 
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

 
UNIDADE ASSISTIDA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU
 Ambiente: Garagem
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ambulância Tipo A - Simples Remoção Tipo Furgoneta 1 80.000,00 80.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR NÃO 

 Especificação Técnica
Veículo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/
(A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor
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Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85
cv;Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo
CONTRAN;Cabine/Carroceria:Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e
de aberturas de fácil acionamento.Altura interna do veículo deve ser original de fábrica.O pneu estepe não deve ser acondicionado
no salão de atendimento. Sist. Elétrico:Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12
volts.O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a
viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores.Iluminação: Natural e
Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteiriça ou
múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55
mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e
SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o
Sinalizador Luminoso Frontal Principal.Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3
tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc;Laudo que
comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um
único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou
homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador.O compartimento do paciente, deve ser original do
fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR
14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000
BTUs.Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr..Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45
graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete.Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do
Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses.Ensaio atendendo à norma ABNT NBR
14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado.A distribuição dos móveis e equipamentos no
salão de atendimento deve prever:Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos,
equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas.As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em
plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de
3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tornando a superfície bacteriostática.Um suporte p/
soro e plasma;Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor
amarela.Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS auto-estinguível ou compensado naval revestido
interna e externamente em material impermeável e lavável(fórmica ou similar).Fornecer de vinil adesivo p/ grafismo do veículo,
composto por cruzes e palavra Ambulância no capô, vidros laterais e traseiros; e as marcas do Governo Federal, SUS e Ministério
da Saúde. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

1 80.000,00

 
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)
1 80.000,00

 
DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGÊNCIA NOME
008079 CAMETA

ENDEREÇO
RUA 13 DE MAIO, 3254 CENTRO CEP:68400000

 
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

 
Termo de Compromisso Ambulância - TERMO DE COMPROMISSO LIMEIRO.pdf

 Modelo Declaração do Gestor - Limoeiro do Ajuru Declaração.pdf
  



INFORMAÇÕES DA PROPOSTA
PROPOSTA N° 18709.2240001/18-023

Dados da proposta

Entidade
Fundo Municipal de Saúde

CNPJ
18.709.224/0001-32

Programa
Atenção Básica

Componente
Academia da Saúde

Tipo de Obra
Construção

Tipo de Recurso
Programa

Porte
Intermediária

Valor da Proposta
R$ 125.000,00

Justificativa
O homem moderno vem deixando de lado as práticas
esportivas, o que muitas vezes leva a um estilo de vida
sedentário e com distúrbios como má alimentação,
obesidade, tabagismo, estresse, doenças coronarianas, etc.
A atividade física é um requisito fundamental para a
melhoria da qualidade de vida do individuo devendo ser
estimulada e aprimorada para a conquista da longevidade e
da velhice bem-sucedida mediante a promoção de hábitos
saudáveis, com foco na prática de exercícios físicos
orientados. Diante disto, o compromisso da atenção básica
junto ao programa ACADEMIA DE SAÚDE MAIS PERTO
DE VOCE é muito importante no município, como suporte e
estimulo para que a população tenha oportunidade do
contato com atividade física independente de condição
financeira ou faixa etária, focando em ações para amenizar
e prevenir os efeitos de doenças crônicas causadas pelos
maus hábitos ao longo de uma vida sedentária e má
alimentação.

Última atualização
03/12/2018 20:55

Valor Empenhado
R$ 0,00

Valor Pago
R$ 0,00

Situação da Proposta
Para adequação

Data do Cadastro
03/12/2018

Número da Portaria de Habilitação
-

Data da Portaria de Habilitação
-

Situação da obra
-

Situação da proposta no SISPAG
-

Situação do monitoramento
-

Localização
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CNES
-

Nome do Estabelecimento
ACADEMIA DE SAÚDE DA MATINHA

Município
Limoeiro do Ajuru

UF
Para

Bairro
Matinha

Endereço
 Rua Nova Iv, S/n

CEP
68415-000

Latitude e Longitude
19.560446407308053 / 49.32728290557861

Justificativa da localização
-

Abrangência

Estabelecimentos
3112357 - ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DE MATINHA

Ambientes mínimos

Ambientes

Ambiente Quantidade Área mínima (m²)

Circulação + Área de Paredes + Apoio Logistico 1 0

Depósito 1 5.6

Espaço multi uso - Área externa  (pátio aberto) 1 150

Sanitário feminino adaptado para Portador de
Necessidades Especiais - PNE 1 3.2

Sanitário masculino adaptado para Portador de
Necessidades Especiais - PNE 1 3.2

Área de vivência (construção coberta) 1 45

Documentos

Documento Última atualização Anexado por

Declaração do chefe do poder executivo de comprovação de
posse 03/12/2018

DEAN JOAO
RODRIGUES
SANTOS

Proposta de Plano de Ações e Metas - Academia da Saúde 03/12/2018
DEAN JOAO
RODRIGUES
SANTOS
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Pareceres

proposta - Para adequação

Data de envio para análise
03/12/2018

Data do parecer
04/12/2018

Proposta de Plano de Ações e Metas - Academia da Saúde

• Outros

Não foi anexado o Plano de Ações e Metas, nos moldes do Anexo II da portaria 3.582 de 6 de novembro de
2018.

Terreno

• Outros

Não foram inseridas fotos do terreno onde será construído o polo de Academia da Saúde.
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MINISTÉRIO 
 DA SAÚDE

 

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
 Nº. DA PROPOSTA: 18709.224000/1180-01

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE

 
CNPJ 
18.709.224/0001-32

NOME DO FUNDO DE SAÚDE 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

Endereço Completo
 CONCEICAO

 CUBA

EA
 MUNICIPAL

Tipo
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CEP
 68415000

UF
 PA

Município
 LIMOEIRO DO AJURU

 
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar

 36970003 - R$ 199.990,00 - JÚLIA MARINHO 

 
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

 
Nome: HOSPITAL MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL
CNPJ: 05.105.168/0001-85 CNES: 2772329
Endereço: RUA CONCEICAO - CUBA, CEP:68415000

 
OBJETO DA PROPOSTA

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

 
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

 
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU CNES: 2772329

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA

 
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.
ADSCRITO

 
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM
SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002,
INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ADSCRITOS.
CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE LIMEOIRO DO AJURU, OFERECE OS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, EXAMES DE
DIAGNOSTICO E ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA, DE FORMA INSUFICIENTE, NECESSITA DA AMPLIAÇÃO DA OFERTA
DESSES SERVIÇOS E MELHORIA DA QUALIDADE DOS MESMOS, SE FAZ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. SERÃO
OFERTADOS SERVIÇOS COMO: ULTRASSONOGRAFIA; EXAMES LABORATORIAIS; E ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA
PARA O PRIMEIRO ATENDIMENTO E ESTABILIZAÇÃO DO PACIENTE PARA REFERENCIA. NO QUADRO CLÍNICO EXISTE MEDICOS
CLÍNICOS, MEDICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, BIOQUIMICO E BIOMEDICO. A ESTRUTURA DO PRÉDIO TEM CAPACIDADE
DE RECEBER NOVOS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, CONFORME CADASTRO NO CNES.

 
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.
28138, 4000

 
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL
PERMANENTE SOLICITADO.
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

 
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?
SIM

 
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO
PRAZO DE GARANTIA.
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

  
 
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

 
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU
 Ambiente: Sala de Espera
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Televisor 1 1.600,00 1.600,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LED 

PORTA USB 

FULL HD SIM 

TAMANHO DA TELA DE 32" ATÉ 41" 
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ENTRADA HDMI 

CONVERSOR DIGITAL POSSUI 

SUPORTE NÃO POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Longarina 9 500,00 4.500,00 

 Característica Física  Especificação
ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

NÚMERO DE ASSENTOS 03 LUGARES 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Curativos
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 3 120,00 360,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Recepção/Registro
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cadeira 5 90,00 450,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

RODÍZIOS NÃO POSSUI 

BRAÇOS NÃO POSSUI 

REGULAGEM DE ALTURA NÃO POSSUI 

ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Emergência
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Detector Fetal 2 900,00 1.800,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PORTÁTIL 

TECNOLOGIA DIGITAL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Monitor Multiparâmetros 1 15.000,00 15.000,00 

 Característica Física  Especificação
TAMANHO DO MONITOR DE 10" A 12" 

SUPORTE P/ MONITOR POSSUI 

5 PARÂMETROS BÁSICOS ECG/RESP/SPO2/PNI/TEMP 

TIPO DE MONITOR PRÉ CONFIGURADO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Cardioversor 1 20.000,00 20.000,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO BIFÁSICO 

COMANDO NAS PÁS AJUSTE, CARGA E DISPARO 

PÁS INTERNAS NÃO POSSUI 

MEMÓRIA DE ECG POSSUI 

IMPRESSORA POSSUI 

MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO NÃO POSSUI 

MÓDULO DEA POSSUI 

OXIMETRIA (SPO2) NÃO POSSUI 

BATERIA POSSUI 

 Especificação Técnica
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 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro Maca Avançado 1 9.500,00 9.500,00 

 Característica Física  Especificação
ELEVAÇÃO HIDRÁULICA 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

ACESSÓRIO(S) COLCHONETE 

CAPACIDADE ATÉ 180 KG 

LEITO AÇO INOXIDÁVEL 

ESTRUTURA AÇO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Aspirador de Secreções Elétrico Móvel 1 8.000,00 8.000,00 

 Característica Física  Especificação
SUPORTE COM RODÍZIOS POSSUI 

VÁLVULA DE SEGURANÇA POSSUI 

FRASCO TERMOPLÁSTICO/VIDRO 

FLUXO DE ASPIRAÇÃO DE 31 A 49 LPM 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Carro de Emergência 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
RÉGUA DE TOMADAS COM CABO DE NO MÍNIMO 1,50M 

TÁBUA DE MASSAGEM POSSUI 

SUPORTE PARA CILINDRO POSSUI 

CONFECÇÃO ESTRUTURA/ TAMPO AÇO CARBONO PINTADO / AÇO CARBONO PINTADO 

SUPORTE PARA DESFIBRILADOR POSSUI 

SUPORTE DE SORO POSSUI 

GAVETAS DE 04 A 06 

RÉGUA DE GASES NÃO POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Oxímetro de Pulso 1 2.500,00 2.500,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) 

SENSOR DE SpO2 01 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Bomba de Infusão 1 5.700,00 5.700,00 

 Característica Física  Especificação
KVO POSSUI 

ALARMES POSSUI 

PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO POSSUI 

BOLUS POSSUI 

EQUIPO UNIVERSAL 

BATERIA POSSUI 

 Especificação Técnica
 

 Ambiente: Sala de Ultrassonografia
 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Mesa de Exames 1 1.350,00 1.350,00 

 Característica Física  Especificação
POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL 

ACESSÓRIO(S) SUPORTE PARA PAPEL 

MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
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 Balde/ Lixeira 1 110,00 110,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO 

CAPACIDADE DE 11 ATÉ 20 L 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Negatoscópio 1 700,00 700,00 

 Característica Física  Especificação
TIPO LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Balde a Pedal 1 120,00 120,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE POLIPROPILENO/DE 30L ATÉ 49L  

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Escada com 2 degraus 1 300,00 300,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Banqueta 1 500,00 500,00 

 Característica Física  Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL 

REGULAGEM DE ALTURA POSSUI 

RODÍZIOS POSSUI 

ASSENTO GIRATÓRIO 

 Especificação Técnica
 

 Nome do Equipamento Qtd. Valor unitário (R$) Valor total (R$)
 Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica 1 125.000,00 125.000,00 

 Característica Física  Especificação
ESPECIFICAR SIM 

 Especificação Técnica
Equipamento transportável sobre rodízios com no mínimo de 22000 canais digitais de processamento para oferecer qualidade de
imagem em Modo 2D, Modo M, modo M Anatômico. Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e Doppler
Contínuo. Modo 2D. Console ergonômico com teclas programáveis. Tecnologia de feixes compostos e Tecnologia de redução de
ruído e artefatos, zoom Read/Write. Imagem Trapezoidal - possibilita aumentar em 20% o campo de visão em imagens com
transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica de Pulso Invertido.
Modo M, Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual Live: divisão de imagem em tela dupla de Modo B + Modo Color,
ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Doppler Contínuo. Tissue Doppler Imaging (TDI)
colorido e espectral. Modo Triplex. Pacote de cálculos específicos. Pacote de cálculos simples. Tecla que permite ajustes rápidos da
imagem, otimizando automaticamente os parâmetros para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 1,2 e 4
imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral, Dual - Modo de
divisão dupla de tela com combinações de Modos. Software de imagem panorâmica com capacidade de realizar medidas. Software
de análise automática em tempo real da curva Doppler. Permitir acesso às imagens salvas para pós-análise e processamento.
Possibilitar armazenar as imagens em movimento. Cine loop e Cine Loop Save. Pós-processamento de medidas. Pós-
processamento de imagens. Banco de palavras em Português. Monitor LCD com no mínimo 1 polegadas. Deve permitir
arquivar/revisar imagens. Frame rate de pelo menos 1.000 frames por segundo. Todos os transdutores multifrequênciais, banda
larga. HD interno de no mínimo 500 GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas ativas para transdutores. Com
possibilidade para aquisição de imagens 4D. Conectividade de rede DICOM. DICOM 3.0 (Media Storage, Verification, Print, Storage,
Storage/Commitment, Worklist, Query - Retrieve, MPPS (Modality Performance Procedure Step), Structured Reporting). Drive
(gravador) de DVD-R para armazenamento de imagens e/ou clipes em CD ou DVD regravável, no formato: ou JPEG / AVI ou
MPEGI (Padrão Windows) ou DICOM com visualizador DICOM de leitura automática. Gravação de imagens em pen drive.
Impressão direta. Pelo menos 32 presets programáveis pelo usuário. Acompanhar os seguintes transdutores banda larga
multifrequenciais: Transdutor Convexo que atenda as frequências de 2.0 a 5.0 MHz; Transdutor Endocavitário que atenda as
frequências de 4.0 a 9.0 MHz; Transdutor Linear que atenda as frequências de 4.0 a 11 MHz; Transdutor Setorial adulto que
atenda as frequências de 2.0 a 4.0 MHz. Acessórios: Impressora a laser colorida, no break compatível com o equipamento. Tensão
de acordo com a entidade solicitante. 

 Total
Qtd. Total Valor Total (R$)

34 199.990,00

 
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL VALOR TOTAL (R$)
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34 199.990,00

 
DADOS BANCÁRIOS
CÓDIGO BANCO
001 BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA NOME
007838 CAMETA

ENDEREÇO
R.TREZE DE MAIO,3083, TERREO CENTRO CEP:68400000

 
 



MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA

I

# CONVÊNIO N* 867757/2018, QUE ENTR1
CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM
E A PREFEITURA DE LIMOEIRO DO AJURU.

A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, inscrita no
CNPJ/MF sob o n*09.203.665/0001-77, com sede na Trav. Antônio Baena, n° 1113, Marco, Belém - Pará,
CEP 66.093-082, doravante denominada CONCEDENTE, conforme arts. 18 e 19 da Lei Complementar
n° 124/2007 e Decreto n° 6.110/2007, neste ato representado pelo seu Superintendente Sr. PAULO
ROBERTO CORREIA DA SILVA, portador da Carteira de Identidade N° 2775686 SESEP/PA e do
CPF/MF N° 614.535.872-68, residente e domiciliado na Travessa Dom Pedro I, n° 575, Edifício Quadra
Residence, Apto 501, Quinto Andar - Bairro: Umarizal, CEP: 66050-100, Belém/PA. e a PREFEITURA
MUNICIPAL DEXIMOEIRO DOAJURU,com sedeRUA PRINCIPAL, S N - CENTRO. Limoeiro Do
Ajuru - PA. CEP: 68415-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n2 05.105.168/0001-85, denominada
CONVENENTE, representado pela Prefeito CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA, brasileiro,
portador da Carteira de Identidade N° 2082747 SSP/PA e do CPF/MF n° 287.002.872-53, residente e
domiciliado RUA CACIQUE, 222-A - SACRAMENTA, CEP: 66123-180, resolvem celebrar o presente
Convênio, regendo-se pelo disposto na Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000, no que couber,
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto Federal no 93.872, de 23 de
dezembro de 1986jno Decreto Federal n° 6.170, de 25 de Julho de 2007 ealterações, regulado na Portaria
Interministerial MP/MF/CGU n°424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações e consoante o processo
n°. 59004.000739/2018-61, mediante as cláusulase condiçõesseguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto 4o presente Convênio a execução do projeto AQUISIÇÃO DE PATRULHA
MECANIZADA AGRÍCOLA, conforrtie discriminação detalhada no Plano de Trabalho e Termo de
Referência constante do Portal dos Convênios, aprovados eletronicamente naquele sistema, e que integra
este Instrumento independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA- OBRIGAÇÕES
I-DA CONCEDENTE:

a) Verificação de realização do procedimento licitatório pelo convenente, atendo-se àdocumentação no que tange:
à eontemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de
referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado e ao fornecimento pelo
convenente de declaração expressa firmada por representante legal do órgão ouentidade convene
S1CONV que a substitua, atestando o atendimento asdisposições legais aplicáveis;
b) repassar os recursos financeiros ao CONVENENTE, obedecendo ao cronograma de de

lante no Plano de Trabalho, econforme odisposto nas CLÁUSULAS QUARTA e QL
a C unicipal da celebração deste Convênio, no p

10 prazo 2 (dois} d: rmidade

•••

regisr.

FM kf

Scanned wit



lOres; pror a guarda dos documentos rei: l >restação
: do término de vigência do convênio, podendo mantê

e) prorrogar "'de oficio" a vigência do Convênio antes do seu término, quando der causa a atraso na
liberação dos recursos, limitada a prorrogação aoexato período doatraso verificado;
f) comunicar ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendências de ordem técnica apurados durante a execução desse Convênio e suspenderá a liberação de
recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apreserfação de informações e
esclarecimentos, podendo ser prorrogável por igual período, conforme disposto no art. 57 e parágrafos
seguintes, da Portaria íntermínisterial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016, e alterações
posteriores; e

g) divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a
causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto do convênio, extinção ou rescisão do
instrumento.

II ~PO CONVENENTE:

a) executar o objeto pactuado na CLÁUSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de Trabalho,
aplicando os recursos financeiros de que trata este convênio, exclusivamente, no cumprimento do seu
objeto, adotando todas as medidas necessárias ásua correta execução;
b) adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio;
c) aplicar os recursos financeiros de que trata este Convênio, na conformidade áo Plano de Trabalho
exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;
d) notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores eas entidades empresariais, com sede no
Município, do recebimento dos recursos financeiros àconta deste Convênio, no prazo de 2(dois) dias úteis
contados da data da liberação dos recursos, na forma determinada no art. 2o da Lei nfi 9452 de 20 de
março de 1997;

e) oconvenente deverá manter os documentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos
contados da data em que foi apresentada aprestação de contas ou do decurso do pfczo para a apresentação
da prestação de contas;
f) manter os comprovantes originais das despesas arquivados, em boa ordem, no próprio local em que forem
contabilizados, e demais documentos relacionados ao convênio, à disposição dos órgãos de controle interno e
externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovação da prestaçio de contas;
f. 1) na hipótese de digitalização, os documentos originais serão conservados em arquivo peto prazo de 05
(cinco) anos dos julgamento das contas dos responsáveis concedentes e contratantes pelo Tribunal de
Contas da União, findo o qual poderão ser incinerados mediante termo; •
g) apresentar, em cópia todo equalquer documento comprobatório de despesa efetuada àconta dos recursos deste
Convênio, a qualquer tempo e a critério daCONCEDENTE;
g.l) Caso exista dúvida fundada quanto àautenticidade dos documentos ou falsificação de assinatura deve ser
solicitadoautenticação ou reconhecimento de firma;
h) observar, nos serviços ou aquisição de bens vinculados à execução do objeto deste Convênio as
^posições contidas na Lei n« 8.666, de 21 de junho de 1993, edemais normas federais pertinentes às
licitações,e contratos^administrativos, inclusive os procedimentos ali definidos pia os casos de dispen
e/ou inextgibil idade de licitação;

"LJ^^' *"* ^fÍâ° ** conümafiõ^ ° disPQSto nos art. 2o e4o Instrução Normatíva/MP ifL
19/01/10, no que couber;

liJÍ2^Uand0 Ú& aPÍkaÇí ^j "f"^ <teSte Convênk>> amodalidade pregão, preferencialmente na
íoTr^T Tf^-T T^Tf**. dC fomecedores de bens e/ou serviços comuns, nos termos da Lei r^
10.520, de 17 de julho de 2002, edo regulamento previsto no Decreto nS 5.450. de 31 de maio de ^005-
j.l)Opregão deve ser utilizado na forma eletrônica , salvo nos casos de compre 4bilidade aser"usiificaAi
pela autoridade competente;

k) fazer constar nos editais iicitatórios o critério de aceitabilidade de preços unitários, ben
estatísticos ou fixos de variações em relação a preços de referência, mesmo nos c xstcz

•x realizadaem regime cie preço glob
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t° 424/2016, mantendo-o atualizado, e alterações posteriores, mantendo-o atualizado
^trar no SICONV. as atas e as informações sobre os participantes e rest

licitações, bem comoas informações referentes às dispensas e inexigibilidades;
n) incluir no SICONV, antesda realização de cada pagamento, no mínimo, í

Oi

\íkí i %1vC:

n. I - a destinação do recurso;
n.2 - o nomeeCNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
n.3 - o contrato*a que se refere o pagamento realizado;
n.4 - a meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
n.5 - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema
das notas fiscais ou documentos contábeis

facilitar a supervisão do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar acompanhamento in loco e
fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do
objeto deste Convênio, especialmente no que se refere ao exame da documentação relativa à licitação e aos
contratos; *
p) permitir o livre acesso de servidores dos órgãos do CONCEDENTE, do Sistema de Controle Interno
do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União, a qualquer tempo e lugar, aos
processos, documentos e informações referentes a este Convênio, bem como aos locais de execução do
objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA;
q) inserir cláusula, nos contratos celebrados para execução deste Convênio, que permita o livre acesso de
servidores dos órgãos do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, bem como
do Tribunal de Contas da União, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas, relativos
aos contratoscelebrados para fim deste convênio;
r) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciária, decorrentes de
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do objeto deste
Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sobre o presente
Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente pela rede bancária
arrecadadora; .

s) assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Federal e, em especial, da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia em toda e qualquer ação, promocional ou não,
relacionada com aexecução do objeto descrito na CLÁUSULA PRIMEIRA, e, obedecido omodelo-padrão
estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca do Governo Federal nas placas, painéis e ouídoors de
identificação das obras e projetos custeados, no todo ou em parte, com os recursos deste Convênio,
consoante o disposto na Instrução Normativa nfi 31, de 10 de setembro de 2003, da Secretaria de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Presidência da República, ou outra norma que venha
substituí-la;

t) responsabilizar-se pela administração, conservação, operação e manutenção do objeto deste Convênio.
após otérmino de sua vigência, de modo aatender as finalidades sociais às quais se destina;
u) manter emovimentar os recursos para atender às despesas na conta bancária específica do convênio;
v) depositar a contrapartida na conta específica do convênio, em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma de desembolso do plano de trabalho;
w) cientificar da |elebração desta convênio o conselho municipal pela respectiva política pública onde
seráexecutada a açãoorçamentária, se houver;

í! tf^ C°m ° PaKamento de íoda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros fixados na
CLÁUSULAQUINTA;
z) informar ao concedente para fins de registro no SIASG -Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais os dados referentes à execução física e financeira dos contratos firmados em decorrência
deste convênio cujo valor seja três vezes superior ao limite estabelecido no art. 23 I 'a" da Lei 866.
mantendo-os atual^ados mensalmente;
aa) é vedado para o convenente estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber
recursos federais;

bb) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para oreceb
limão de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o n
elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

wnento
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onzação do convenente para que oconcedente solicite, à instituição financeira albergante da conta
corrente bancária da transferência, o resgate dos saídos remanescentes, n °nào ho!
devolaçâo dos recursos no prazo previsto noart 60desta Porta

aobrigação do concedente em notificar oconvenente previamente a inscriçio como inadimplente no
SICONV, quando detectadas ímpropriedades ou irregularidades no aco execução do
objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria
similar, e oPoder Legislativo do órglo responsável pelo instrumento; •

ee) Divulgar era sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos bem como a
causa da devolução, nos casos de nâo execução total do objeto pactuado, exl
instrumento;

ft) Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive administrativo disciclinar, quando
constatado odesvio ou malverção de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão
financeira do instrumento, comunicando tal fato ao CONCEDENTE. §
gg) outras obrigações possíveis na Portaria Interministerial MP/MF/CGU/N°424/2016

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA

Opresente Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados apartir da data da publicação do e?
deconvênio no Diário Oficial da União - DOU.
Sabcláusula primeira - Avigência deste Convênio poderá ser prorrogada meduâte termo aditivo, por
™*!™£ ™ CONVEN1ENTE devidamente formalizada e justificada, e apresentada m
CONCEDENTE, em no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência, para apreciação

Subdáusala Segunda - Aeficácia de convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres fica condicionado â
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, que será providenciado pela CONCEDENTE, no prazo
de ate 20 (vinte) dias a contar da sua assinatura. §

CLÁUSULA QUARTA - VALOR EDOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para aexecução do objeto deste Convênio estão fixados em R$ 186 850 00 (Cento
e oitenta e seis mil, oitocentos ecinqüenta reais), e serão alocados de acordo com a seguinte classificação
orçamentária:

1) R$ 180.000,00 (Cento eoitenta Mil Reais), de recursos do Orçamento do CONêEDENTE, através do
PROGRAMA/AÇAO 15.244.2029.7K66.00I5.

a) Natureza da Despesa: 4.4.40.42

b) Fonte: 188

c) Notasde Empenho: 2018NE800371

2) R$ 6.850,00 (Seis mil, oitocentos e cinqüenta reais) relativos à «mtrapartida S CONVENENTE de
quetrata o Art 74da Lei n° 13.473 de 08de agosto de 2017 - LDO 2018.

SíSrT l^f? ~ ° CONVENEN™ ^ obriga a incluir em seu orçamento os
.ubprojetos/subatividades contemplados pelas transferências dos recursos recebidos para aex ieste
Convênio conforme disposto no §6° do art. 1° da Portaria Interministerial QU n° 424 d
dedezembro de2016, e alterações posteriores.

Sabcláusula Segunda - Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pajitr o quantitativo das
metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que 'presente funcionalidade
mediante aprovação da CONCEDENTE.

Sabcláusula Terceira - Como se trata o referido ajuste da aplicação do Regime Si:
o Art. 66 da Portaria n° 424/2016.

•
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CLÁUSULA QUf^TA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos financeiros relativos ao repasse da CONCEDENTE e à contrapartida do CONVENENTE,
destinados à execução do objeto deste Convênio, serão depositados na conta específica vinculada ao
presente instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso
constante no Plano de Trabalho aprovado, exclusivamente em instituições- financeiras controladas pela
União;

Subcláusula Primeira - Amovimentação da conta específica referida no "caput" somente poderá ocorrer
mediante crédito "a conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço, para
pagamento de despesas ou para aplicação no mercado financeiro, na forma da Subcláusula Segunda' desta
Cláusula, facultada a dispensa desse procedimento nos seguintes casos, em que o credito poderá ser
realizado em conta bancaria de titularidade do próprio convenente, devendo ser registrado no SICONV o
beneficiário final da despesa:
a) Por ato da autoridade máxima da concedente;
b) No ressarcimento à convenente por pagamentos realizados as próprias custas, decorrente de
atrasos na liberação dos recursos pelo concedente e em valores além da contrapartida pactuada;
Subcláusula Segunda - Os recursos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em
cadernetas de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for igual ou
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em prazos menores
que um mês, emconformidade com o art. 116,§4°, da Lei 8.666, de 21 dejunhode 1993.
Subcláusula Terceira - Os rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro serão
obrigatoriamente computados a crédito do convênio e aplicados, exclusivamente, na execução do seu
objeto, sujeitos às mesmas condições da prestação de contas, não podendo ser considerados como
contrapartida.

Subcláusula Quarta - A liberação dos recursos ocorrerá em PARCELA ÚNICA a fim de atender o
cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho e fica condicionada à;
Subcláusula Quinta - Para o recebimento da parcela única dos recursos o convenente deverá comprovar o
aporte da contrapartida e ocorrero aceite do processo licitatório da SUDAM. A contrapartida deverá ser
depositada na conta bancária específica do convênio em conformidade com os prazos estabelecidos no
cronograma de desembolso.

CLÁUSULA SEXTA - ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO

Este Convênio poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, devidamente formalizada e
justificada, a ser apresentada à CONCEDENTE para análise e decisão, em. no prazo mínimo de 30
(trinta) dias antes do término da vigência, sendo vedada a alteração do objeto descrito na CLÁUSULA
PRIMEIRA.

CLÁUSULA SÉTIMA - CONTROLE, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO

É prerrogativa df a CONCEDENTE conservar a autoridade normativa e exercer controle e
acompanhamento sobre a execução, mediante a supervisão e o acompanhamento das atividades inerentes
ao objeto deste Convênio.
Subcláusula Primeira - A prerrogativa discriminada no caput será exercida pela Coordenação Geral de
Convênios e monitoramento da Diretoria de Planejamento e articulação de políticas, da Sudam,
responsável pelas ações de acompanhamento na condição de representante da CONCEDENTE.
poderá valer-se de todos os recursos tecnológicos adequados ao acompanhamento do objeto, inclusiv
relacionamento dÜKto com os representantes do CONVENENTE.
Subcláusula Segunda - É prerrogativa da Diretora Colegiada da Sudam a decisão tí.
transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação, ou de fato reiev.
ocorrer, bem como delegar competência ou firmar parceiras com outros ór.

ituem próximos ao local de execução do objeto do convênio.
Subcláusula Terceira - A execução do objeto deste Convênio será acompanhai

T
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rdem de Ser- «1/2015 - DIPLAN, ou outra que vier a subst
serão emitidos os respectivos relatórios circunstanciados, sem prejuízo de outras mec
necessárias para garantir a plena e regular execução física doobjeto.
Subcláusula Quarta - A CONCEDENTE devera designar represe mm o ao.
execução deste Convênio, registrando-o no SICONV na forma disciplinada no art, 53 a 58 d
Interministerial MPDG/MF/CGU tf 424, de30de dezembro de2016 e alterações posteriores.
Subcláusula Quinta - Os saldos financeiros de recursos de repasse rem^escentes, inclusive
provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não utilizadas no objeto pactuado,
serio devolvidos à Conta Única do Tesouro, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão,
denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas
especial doresponsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ouentidade concedente

CLÁUSULA OITAVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas dos recursos financeiros transferidos pela CONCEDENTE, dos recursos
contrapartida e os de rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro, deverá ser apresentada
na forma estabelecida pelo art. 59 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n° 424/2016, no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias contados do término de sua vigência, compondo-se, além dos documentos e
informações apresentados pela CONVENENTE no SICONV, doseguinte:
I - Relatório de Cumprimento do Objeto;
II - declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
III - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver, e
IV - termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a manter os documentos
relacionados ao instrumento, nos termos do § 3o do art. 4o desta Portaria.
Subcláusula Primeira - Caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências
cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade competente, sob pena de
responsabilização solidária, registrará o fato no SICONV e adotará as providências necessárias à
instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial
de contabilidade a que estiverjurisdicionado para os devidos registros de suacompetência.

Subcláusula Segunda - As despesas realizadas com inobservância das hipóteses vedadas, conforme art.
38da Portaria Interministerial n° 424, de 30dedezembro de 2016, e alterações r^steriores, estarão sujeitas
à glosa, quando da análise da prestação de contas.

Subcláusula Terceira - Quando não for observado o prazo de 60 (sessenta) dks, na forma descrita no
caput, para apresentação da prestação de contas, a CONCEDENTE estabelecerá o prazo máximo de
quarenta e cinco dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da
aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos dejurosde mora, na forma da
Lei.

Subcláusula Quarta - Se, ao término do último prazo estabelecido, o CONVENENTE nio apresentar a
prestação-de contas nem devolver os recursos, a CONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV,
por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de conurfjilidade analítica a que
estiver vinculado, para fins de instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de
outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

CLÁUSULA NONA - DENÚNCIA E RESCISÃO

Este Convênio poderá ser denunciado, a qualquer tempo pelos participei
independentemente de interpelação judiciai ou extrajudicial, por
estabelecidas na St».- nte, por inadimplemento de quaisquer de
pela supe; a de norma legal ou de fato que o tome m

do de píer
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Subcláusula única - Constituem motivospara rescisão deste Convênio:

a) inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
b) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreçãoem qualquer documentoapresentac
c) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de O
Especial.
d) na hipótese de insistência de execução financeira após 180 dias da liberação da Io parcela do recurso

Parágrafo único. A rescisão do instrumento, quando resulte dano ao erário, enseja a instauração de tomada
de contas especial, exceto se houver a devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo, no
último caso, da continuidade da apuração, por medidas administrativas próprias, quando identificadas
outras irregularidades decorrentes do ato praticado.

CLÁUSULA DÉCAlA - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção deste Convênio, os
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientesdas receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos à CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, no Banco do Brasil S.
em favor da União, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRU, disponível no si
www.tesouro.fazenda.gov.br. portal SIAFI, informando a Unidade Gestora (UG) 530001 e Gestão 00001
(Tesouro), o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros, inclusive o proveniente das receitas
obtidas nas aplicações financeiras realizadas e não utilizadas no objeto pactuado, ainda que não tenha
havido aplicação, informando o número e a data do Convênio;

Subcláusula primeira -Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução física, nem
utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer sem a incidência dos juros
de mora, sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas.

Subcláusula segunda -A devolução prevista na subcláusula primeira, em decorrência da utilização parcial
dos recursos, será realizada com observância da proporcionalidade de participação tanto da
CONCEDENTE, quanto do CONVENENTE, na alocação dos recursos previstos neste Instrumento,
independentemente da época em que foram aportados.

Subcláusula terceira - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput, o concedente deverá
solicitar a instituiçãji financeira albergante da conta corrente específica da transferência, a devolução
imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica
do instrumento, de acordo com § 2o do Art. 60 da Portaria n° 424/2016.

Subcláusula quarta - Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do
objeto pactuado ou devido a extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sítio
eletrônico institucional, pelas concedente e convenente, das informações referentes aos valores devolvidos
e dos motivos que d#am causa à referida devolução, conforme § 3o do Art. 60 da Portaria n°424/2016.0

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEVA - PUBLICAÇÃO

A publicação do extrato deste Convênio no Diário Oficial da União - DOU, ou de seus aditamentos
condição indispensável para sua eficácia, e devera ser providenciada pela CONCEDENTE no prazc
20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

Subcláusula única - Aos atos de celebração, alteração, liberação de recur npanhar
ição da execução e a prestação de contas dos instrumentos será dada publicidade em

específico denominado Portal dos Convênios.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES GERAIS
Acordam ospartícipes, ainda, as seguintes condições:
a) Todas as comunicações relativ;. Convênio serão consideradas como
quando realizadas porintermédio do SICONV;
b) As comunicações que não puderem ser efetuadas pelo SICONV serão eoni»M-
efetuadas, se entregues por protocolo ou remetidas por correspondência, .
devidamente comprovadas por conta,,no endereço das partes; c) As exigênc-
cumpridas por meio do SICONV deverão ser supridas através da regular instrução processual e nele
registrados. r

c) As exigências que não puderem ser cumpridas por meio do SICONV deverão ser supridas através da
regular instrução processual e nele registrados.
d) Este convênio esua execução se sujeitam às normas do Decreto n° 6.170, de 25 de julho de 2007 bem
como do Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986 eda Portaria Interminísterkl n° 424/2016.
e) Na ocorrência de cancelamento de restos apagar, oquantitativo deste convênio pode ser reduzido até a
etapa que apresente funcionalidade.

0Fica ciente oconvenente sobre anão sujeição ao sigilo bancário, quanto áUnião erespectivos órgãos de
controle, por se tratar de recurso público.
g) Deve ser obedecido o artigo 73, VI, "a", da Lei n° 9504/20017, quanto á transferência de recursos no
período de 03 (três) meses que antecedem o período eleitoral de 2018

CLÁUSULADÉCIMA TERCEIRA-FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas, casos omissos ou quaisquer questões oriundas do presente Instrumento
que não possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro da Justiça Federal'
Seção Judiciária do Estado de Pará.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total eirrenunciável cumprimento
dos termos do presente Instrumento, oqual lido eachado conforme, foi lavrado em 2(duas) vias de igual
teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes e duas testemunhas, para que pfoduza seus jurídicos e
legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

* ia viso de recebimento.
que não puderem ser

lém-PA,24le DÇUV&b de
"

2018.

Pela Concedente:

Pelo Convenente:

PAULO ROBERTO
Superin

CARLOS~ERNESTTjmJNES DASILVA
Prefeito doMunicípio de Limoeiro DoAjuru /PA

\.:A

^T.ML,^^à^..,...O.tB3Z.m62.- iO

DA SILVA

AM
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MINISTÉRIO DAINTEGRAÇÃO NACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DAAMAZÔNí \

•

CONVÊNIO N2 867769/2018
CELEBRAM A SUPERINTENDÊNCIA DO
DESENVOLVIMENTO DAAMAZÔNIA-SUT
E A PREFEITURA DE LIMOEIRO DO AJURU.

ÍnSS^^ DA AMAZÔNIA - SUDAM, inscrita no
rrl^LttVl09-203-66/0001-77' com sede na Trav. Antônio Baena, n» 1113, Marco, Belém -Pará,
21£££>fr^T^ íu^í CONCEDENTE> ««fome arts. 18 e19 da Lei Complementar
ROBERTOroSm n* l . - ' T "° ^^^ ^ "» Superintendente Sr PAULO
ppp^p wo*m V« .£ *o 7 ' P°mdoT da Carteira de Identidade N° 2775686 SESEP/PA e do
£SJ™JArll<m n ' I6^6"16 CdomiciIiado na TraveSÍ* Dom Pedro I, n° 575, Edifício Quadra
^nmt fco^" BaiIT0: UmarÍZa1' CEP: o6050"'™, Belém/PA, eaPREFEITURA
aIuT pf rFP*«?,<'SS ™AJURU' ^ ** RUA PRINCU>AL> SN-CENTRO. Limoeiro DorawroL?! 68415-000, «nscnta no CNPJ/MF sob o n* 05.105.168/0001-85, denominada
™ii*d«fT7 * representado pela Prefeito CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA, brasileiro,
portador da Carteira de Identtdade N° 2082747 SSP/PA e do CPF/MF n° 287 002 872-53 residente ê
cZ^t™5 CAC?UHE' ^^ •SACRAMENTA, CEP: 66123-180, resolvem cILrlTp^
nTLeTd^Xntí Sl° ^ "i* ComP,ementar - 101, de 04 de maio de 2000, no que^uber,na Lei de Dretnzes $>rçamentanas do corrente exercício, no Decreto Federal no 93 872 de 23 de
m™ nTsterii^F^J^^i^*^ ^ *2°°7 *"^«'nÍpoLt

ÍUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto do presente Convênio a execução do proieto IMPI ANTArln m? urrnn
ESTAÇÕES DE TRATAMFMTn nr Ár-fta „ *• j- p/ujcio IM^LANIAÇAO DE MICRO

apuado d-™*™». naqUe,e sis*™, que integrarão eaec^ES£2^E£S£
CLÁUSULA SEGUNBK- DA CONDIÇÃO RESOLUTIVA

pror^rj^^níM^^^dr drmrr° prazo *' «•* —•Projeto Básico Licença AmhUlu J?00*10'a»? da pubhcação do extrato do convênio no DOU

elaboro do projeto e^bfísca^oES?SSSJÍÍ?^^ * ReSPOnSáVel "***Io e2°,I, do art. 23 e§3do Art. 21 dTpu24/l? ^,araçâ° de D0"1'"10 ^blico, nos termos do i
Subcláusula Primeira - Caso os dnoim«,t. j
respectivos prazos ou oPronto BaÍô S ^ ^f^"* cIáusufa nã<
do convênio J ° reCeba parecer contrá«° à ^a aprovação, prc
Subctóusula Segunda^- Constatados vícios sanáveis no projeto bás
convenente pela SUDA»!, que concederá de prazo para sana-;

•I
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SICONV que a substitua, atestando o atendimento ás disposições legais aplicáveis;
o) repassar os nscursos tiniiftc&tros 00 f^URni viíríHii*iN j. &, oocQeccnoo ao cronocrama gc deseniD1

constante no Plano de Trabalho, e conforme o disposto nas CLÁUSULAS QUARTA e QUINTA;
c) notificar a Câmara Municipal da celebração deste Convênio, no prazo de a# 10 (dez) dias, bem c<
da liberação de recursos, no prazo 2 (dois) dias üteis, em conformidade com a Lei 9.452, de 20 de març
1997;

d) analisar a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto desteConvênio, na forma e prazo
fixados no art. no art 59 da Portaria lnterministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016. e
alterações posteriores; promovendo a guarda dos documentos relativos à prestaçio de contas por 20 (vinte) ano
contardo término de vigênciado convênio, podendo mantê-los;
e) prorrogar "de ofício" a vigência do Convênio antes do seu término, quando der causa a atraso na
liberação dos recursos, limitadaa prorrogação ao exato períododo atraso verificado;
f) comunicar ao CONVENENTE quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras
pendências de ordem técnica apurados durante a execução desse Convênio e suspenderá a liberação de
recursos, fixando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e
esclarecimentos, podendo ser prorrogável por igual período, conforme disposto no art. 57 e parágrafos
seguintes, da Portaria lnterministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezepbro de 2016, e alterações
posteriores; e
g) divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a
causa da devolução, nos casos dê não execução total do objeto do convênio, extinção ou rescisão do
instrumento.

H - DOCONVENENTE: f
a) executor o objeto pactuado na CLÁUSULA PRIMEIRA, de acordo com o Plano de Trabalho,
aplicando os recursos financeiros de que trata este convênio, exclusivamente, no cumprimento do seu
objeto, adotando todas as medidas necessárias à sua correta execução;
b) adotar todas as medidas necessárias à corretaexecução deste Convênio;
c) aplicar os recursos financeiros de que trata este Convênio, na conformidade do Plano de Trabalho e,
exclusivamente, no cumprimento do seu objeto;
d) notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores eas entidade! anpresariais, com sede no
Município, do recebimento dos recursos financeiros à conta deste Convênio, no prazo de2 (dois) dias úteis
contados da data da liberação dos recursos, na forma determinada no art. 2° da Lei ds 9.452, de 20 de
março de 1997;
e) o convenente deverá manter osdocumentos relacionados ao instrumento pelo prazo de 10 (dez) a
contados dadata em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação
da prestação de contas; §
f) manter os comprovantes originais das despesas arquivados, em boa ordem, no próprio local em qi
contabilizados, e demais documentos relacionados ao convênio, à disposição dos órgios de controle inten
externo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovação da prestação decontas;
f;I) m iaiizaçio» osdocumentos originais serão conservados em arquivo pelo prazo d,
(cinco) 'anos dos julgamento das contas dos responsáveis concedentes e contratantes pelo Tribi
Cérrtas da União, findo o qual poderio ser incinerados mediante ter

apresentar, em cópia todo e qualquer documento comprobatório de despesa efetiâda
Convênio, a qualquer tempo e a critério da CONCEDEN
o 11 r^a<tfi exista dúvida fundada ouanio à init-nw-i í-a
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ooservar, nos serviços ou aquisição de bens vmculac -cuçao do <

!ia Lei nfi 8.666, de 21 de junho de 1993. e dem
licitações e conffatos administrativos, inclusive os procedimentos ali d.

u inexigibil idade df licitação;
observar, por ocasião das contratações o disposto nos art, 2o e 4o Instrução Nom

19/01/10, no que couber;
j) exigir, nas licitações de obrase serviços de engenharia, o detalhamento doscomponentes de Luc
e Despesas Indiretas - LDi (ou Benefícios e Despesas Indiretas - BDI) e dos respectivos percen
praticados, que deverá integrar relatório a ser apresentado à CONCEDENTE quando da prestação de
contas:

k) utilizar, quandf da aplicação dos recursos deste Convênio, a modalidade pregão, preferencialmente
na forma eletrônica, nas contratações de fornecedores de bens e/ou serviços comuns, nos termos da Lei n-
10.520, de 17dejulho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n£ 5.450, de 31 de maio de 2005;
k. I) O pregão deve ser utilizado na forma eletrônica, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a ser
justificada pela autoridade competente;
I) fazer constar nos editais licitatórios o critério de aceitabilidade de preços unitários, bem como
critério estatísticos ou*fixos de variações em relação a preços de referência, mesmo nos casos em que a
licitaçãoseja realizadaem regime de preço global;
m) a convenente deverá cumprir o disposto nas normas do Decreto n° 7.983, de 2013, nas licitações
que realizar para a contrataçãode obras ou serviços de engenharia com os recursos transferidos, conforme
o § 2o do art. 27 da Portaria lnterministerial n° 424/2016.

n) incluir regularmente no SICONV as informações e o documentos exigidos na Portaria
lnterministerial n° 424/2016, mantendo-o atualizado, e alterações posteriores, mantendo-o atualizado;
o) registrar no SICONV, as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das
licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades;
p) incluir no SICONV, antes da realização de cada pagamento, no mínimo, as seguintes informações:

p.l - a destinação do recurso;
p.2 - o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
p.3 - o contrato a que se refere o pagamento realizado;
p.4 -a meta, edfca ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; e
p.5 - a comprovação do recebimento definitivo do objeto do contrato, mediante inclusão no Sistema
das notas fiscais ou documentos contábeis

q) facilitar a supervisão do CONCEDENTE, permitindo-lhe efetuar acompanhamento in loco e
fornecendo, sempre que solicitado, as informações e os documentos relacionados com a execução do
objeto deste Convênio, especialmente no que se refere aoexame da documentação relativa à licitação e aos
contratos; 9

r) permitir o livre acesso de servidores dos órgãos do CONCEDENTE, do Sistema de Controle
Interno do Poder Executivo Federal, bem como do Tribunal de Contas da União, a qualquer tempo e lugar,
aos processos, documentos e informações referentes a este Convênio, bem como aos locais de execução do
objeto descrito naCLÁUSULA PRIMEIRA;
s) inserir cláusula, nos contratos celebrados para execução deste Convênio, que permita o livre a.
de servidores dos órgãos do CONCEDENTE, bem como dos órgãos de controle interno e externo, „
como do Tribunal de áontas da União, aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas
relativos aos contratos celebrados para fim deste convênio;
t) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e ptevidenciária, decon
eventuais demandas judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execução do obj
Convênio, bem como por todos os ônus tributários ou extraordinários que incidam sol
Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsória, lançados automaticamente
arrecadadora; «

egurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Go^
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia em toda e qua

objeto descrito PJRIMEIida com a execução d(
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identificação das obras e p rt
consoante o disposto na Instrução Normativa nfi 31 de 10 l ^de^OoTd' de
Comunicação de Governo e Gestão Estratégica da Pí lública. oifoutra norma uue venha

F ^ que

v) ^responsabilizar-se pela administração, conservação» operação e manutenção do objeto de
Convênio, após otérmino de sua vigência, de modo aatender as finalidades sociais às quais se destina-
w) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica do convênio em instituição
financeira oficia), federal ouestadual;
x) depositar a contrapartida na conta específica do convênio, em conformidade com os prazos
estabelecidos no cronograma dedesembolso do plano de trabalho; •
y) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos financeiros fixados na
cláusula quarta;

cientificar da celebração desta convênio oconselho municipal ou instância de controle social pela
respectiva política pública da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência
orçamentária, quando houver;

aa) informar ao concedente para fins de registro no S1ASG - Sistema Integado de Administração de
Serviços Gerais os dados referentes à execução física e financeira dos contratos firmados em decorrência
deste convênio cujo valor seja três vezes superior ao limite estabelecido no art. 23, L"a" da Lei 8.666/93
mantendo-os atualizados mensalmente;
bb) é vedado para oconvenente estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber
recursos federais;

cc) manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento
pela União de manifestações dos cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitam» oregistro de sugestões,
elogios, solicitações, reclamações e denúncias;
dd) incluir na placa eadesivo indicativo da obra informação sobre canal para oregistro de denúncias
reclamações e elogios, conforme previsto no 'Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras* da
Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
ee) aautorização do convenente para que oconcedente solicite, à instituição financeira albergante da
conta corrente bancária da transferência, o resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver
dosrecursos no prazo no art. 60 desta Portaria; •
ff) aobrigação do concedente em notificar oconvenente previamente ainscrição como inadimplente
no SICONV, quando detectadas impropriedades ou irregularidade no acompanhamento da execução do
objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva secretaria da fazenda ou secretaria
similar, e opoder legislativo do órgão responsável pelo instrumento;
gg) divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes avalores devolvidos, bem como
a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto do convênioêextinção ou rescisão do
instrumento;

hh) instaurar processo administrativo apuratório, inclusive administrativo disciplinar, quando
constatado odesvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão
financeira do instrumento, comunicando tal fato ao CONCEDENTE.

aconvenente deverá cumprir odisposto nas Decreto n° 7.983, de 2013, nas licitações que realizar
para acontratação de obras ou serviços de engenharia com os recursos transferido, conforme o§2o do Art
27da Portaria lnterministerial n °424/2016; •
Ü) outras obrigações estabelecidas na Portaria lnterministerial MP/MF/CGlJ/N°424/2016.

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA

O,presente Convênio terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data A w
extrato de convênio no Diário Oficiai da União - Dl
Suh- ,i primeira - Avigência deste Convênio poderá ser prorrogada medfante term
solicitação do CC vidamente fundamentada, formularia nr> <•
do seu termino,que sera submetida a apreciação e deliberação da CONCED

\T
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Subcíáusula segunda -
nado à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da
DENTE, n§prazo de até 20 (vinte) diasa contarda sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA - VALOR E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio estão fixados em RS 4!
(Quatrocentos e Sete Mil, Cinqüenta e Cinco Reais), e serão alocados de acordo com a seguinte
classificação orçamentária:

1) R$ 400.000,00 Quatrocentos Mil Reais), de recursos do Orçamento do CONCEDENTE, através do
PROGRAMA/AÇÃO 18.544.2084.1851.0313.

a) Natureza da Despesa: 4.4.40.42

b) Fonte: 188

c) Notas de Empenho: 20I8NE800579

2) R$ 7.055,00 (Se* Mil, Cinqüentae Cinco Reais) relativos à contrapartida do CONVENENTE de que
trata o Art. 74da Lei n° 13.473 de 08 de agosto de 2017- LDO 2018.

Subcíáusula Primeira - O CONVENENTE se obriga a incluir em seu orçamento os
subprojetos/subatividades contemplados pelas transferências dos recursos recebidos para a execução deste
Convênio, conforme disposto no §6° do art. Io da Portaria lnterministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30
de dezembro de 2016, e alterações posteriores.

Subcíáusula Segunüa - Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das
metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que apresente funcionalidade,
mediante aprovação da CONCEDENTE.

Subcíáusula Terceira - Como se trata referido ajuste daaplicação do Regime Simplificado serio adotadas
medidass, conforme o Art. 66 da Portaria n° 424/2016.

wlllavu II VtlIR'3, ttV4>

CLÁUSULASEXm- LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos financeiros relativos ao repasse da CONCEDENTE e à contrapartida do CONVENENTE,
destinados à execução do objeto deste Convênio, serão depositados na conta específica vinculada ao
presente instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos 'no cronograma de desembolso
constante no Plano de Trabalho aprovado, exclusivamente em instituições financeiras controladas pela
União;

Subcíáusula Primejja - Amovimentação da conta específica referida no "caput" somente poderá ocorrer
mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviço, para
pagamento de despesas ou para aplicação no mercado financeiro, na forma da Subcíáusula Segunda desta
Cláusula, facultada a dispensa desse procedimento nos seguintes casos, em que o credito poderá ser
realizado em conta bancaria de titularidade do próprio convenente, devendo ser registrado no SICONV o
beneficiário final dadespesa:
a) Por ato da autoridade máxima da concedente;
b) No ressarcinpnto à concedente por pagamentos realizados as próprias custas, de corrente de
atrasos na liberação dos recursos pela concedente eem valores além da contrapartida pactuada;
Subcíáusula Segunda - Os recursos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplic
cadernetas de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for
superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado ai
lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização desses recursos verificar-se em orazo.
que um mês.

Subcíáusula Terçara Os rendimentos apurados em aplk
obrigatoriamente comput rédito do convênio e aplicados e
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plano i

Subcíáusula Quinta - Para o recebimento.da parcela
x>rte da artida e ocorrer o aceite do process
«olutiva. A contrapartida deverá ser depositada
mformidade com os prazos estabelecidos no cronogr

CLÁUSULA SÉTIMA -ALTERAÇÃO DOCONVÊNIO

Este Convênio poderá ser alterado mediante proposta do CONVENENTE, de^damente formalizada e
justificada, a ser apresentada à CONCEDENTE para análise e decisão, no prazo mínimo de 30 (trinta)
dias antes do término dá vigência, sendo vedada a alteração do objeto descrito na CLÁUSULA
PRIMEIRA.

CLÁUSULA OITAVA - CONTROLE, ACOMPANHAMENTO» FISCALIZAÇÃO E
GERENCIAMENTO

Ê prerrogativa de a CONCEDENTE conservar a autoridade normativa*e exercer controle e
acompanhamento sobre a execução, mediante a supervisão e o acompanhamento das atividades inerentes
ao objeto deste Convênio.
Subcíáusula Primeira - Aprerrogativa discriminada no caput será exercida pela Coordenação Geral de
Convênios e monitoramento da Diretoria de Planejamento e articulação de políticas da Sudam responsável
pelas ações de acompanhamento na condição de representante da CONCEDENTE, que poderá valer-se de
todos os recursos tecnológicos adequados ao acompanhamento do objeto, inclusive no relacionamento
direto cornos representantes do CONVENENTE.
Subcíáusula Segunda - É prerrogativa da Diretora Colegiada da Sudam a decisão de assumir ou não
transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que venha a
ocorrer, bem como delegar competência ou firmar parceiras com outros órgãos; ou entidades públicas que
sesituem próximos ao local de execução doobjeto doconvênio.
Subcíáusula Terceira -Aexecução do objeto deste Convênio será acompanhada pela CONCEDENTE de
acordo com oArt. 54 da Portaria lnterministerial n° 424/2016, após as quais serâ#emitidos os respectivos
relatórios circunstanciados, sem prejuízo de outras medidas julgadas necessárias para garantir a plena e
regular execução física do objeto.
Subcíáusula Quarta - ACONCEDENTE deverá designar representante para o acompanhamento da
execução deste Convênio, registrando-o no SICONV - Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de
Repasse na forma disciplinada no art. 53 a 58 da Portaria lnterministerial MPDG/MF/CGU n° 424 de 30
dedezembro de2016 e alterações posteriores.

•

CLÁUSULA NONA-PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas dos recursos financeiros transferidos pela CONCEDENTE, dos recursos de
contrapartida eos de rendimentos apurados em aplicações no mercado financeiro» deverá ser apresentada
na forma estabelecida pelo art. 59 da Portaria lnterministerial MP/MF/CGU tf424/2016 no prazo máximo
de 60 (sessenta) dias contados do término de sua vigência, compondo-se. além dos <
informações apresentados pela CONVENENTE no SICONV, do seguinte: •
I - Relatório deCumprimento doObjeto;
[I -declaração de realização dos objetivos aque se propunha oinstrumento;
Ml - comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver e

termo de compromisso por meio do qual o convenente será obrigado a mante
'
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responsabilização solidária, registrará o fato no SICí
instauração da Tomada de Contas Especial, com posterior encaminhamento
oe contabilidade aque estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua comp

Subcíáusula Segunda -As despesas realizadas com inobservância das hipóteses vedad
38 da Portaria lnterministerial n° 424, de 30 de dezembro de 2016, ealterações posteriores esiarãf
à glosa, quando daanálise da prestação decontas.

Subcíáusula Terceira - Quando não for observado oprazo de 60 (sessenta) dias, na forma descrita no
caput, para apresentação da prestação de contas, aCONCEDENTE estabelecerá oprazo máximo de
quarenta ecinco djas para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da
aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente eacrescidos de juros de mora, na forma da
Lei.

Subcíáusula Quarta - Se, ao término do último prazo estabelecido, oCONVENENTE não apresentar a
prestação de contas nem devolver os recursos, aCONCEDENTE registrará a inadimplência no SICONV
por omissão do dever de prestar contas ecomunicará ofato ao órgão de contabilidade analítica aque
estiver vinculado,fara fins de instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento eadoção de
outras medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

CLÁUSULA DÉCIMA - DENÚNCIA ERESCISÃO
Este Convênio poderá ser denunciado, a qualquer tempo pelos partícipes, e rescindido de pleno direito,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas
estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou
pela superyeniência de norma legal ou de fato que o tome material ou formalmente inexecutável, sem
quaisquer ônus advindos dessa medida, imputando-se aos partícipes as responsabilidades das obrigações
decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se-lhes os benefícios adquiridos no mesmo
período.

Subcíáusula Primeira - Constituem motivos para rescisão deste Convênio:
a) utilização dos recursos em desacordo como Plano de Trabalho;
b) inadimplemenüfde qualquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, aqualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
d)verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial.
e) na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da 1° parcela do recurso.

Subcíáusula Seguida - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do instrumento, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras
realizadas, serão devolvidos à conta única do Tesouro, no prazo improrrogável de trinta dias d© evento, sob
pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade
competente do órgão ou entidade titular dos recursos..

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESTITUIÇÃO DE RECURSOS
Quando da conclusão do objeto pactuado, da denúncia, da rescisão ou da extinção de
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicaçõc
realizadas, serão devolvidos à CONTA ÚNICA DO TESOURO NACIONAL, no i
em favor da União, por meio de Guia de Recolhimento da União - GRL
www.tesouro. fazenda.gov.br. portal SIAFI, informando a Unidade Gestora l
(Te ido rero - dos re<~ rtaneciros
obtidas nas aplicsões financeiras realizadas e não utilizadas
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Subcíáusula nrimoi
:

Subcíáusula segunda -A devolução previstana subcíáusula primeira, em decorrência da utili
dos recursos, será realizada com observância da proporcionalidade de partic

sCEDENTC, quanto do CONVENENTE, na alocação dos recursos pn este Instrumento,
independentemente da época em que foram aportados.

Subcíáusula terceira - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no caput, o concedente deverá
solicitar a instituição financeira albergante da conta corrente específica da transferência, a devo1.;
imediata, para a conta única do Tesouro Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica
do instrumento,de acordo com § 2° do Art. 60 da Portaria n°424/2016.

Subcíáusula quarta - Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não execução do
objeto pactuado ou devido a extinção ou rescisão do instrumento, é obrigatória a divulgação em sítio
eletrônico institucional, pelas concedente e convenente, das informações referentes aos valores devolvidos
e dos motivos que deram causa à referida devolução, conforme §3o do Art. 60 da Pigferia tf 424/2016.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PUBLICAÇÃO
Apublicação do extrato deste Convênio no Diário Oficial da União - DOU, ou de seus aditamentos, é
condição indispensável para sua eficácia, edeverá ser providenciada pela CONCEDENTE no prazo de até
20(vinte) dias a contar da respectiva assinatura.

Subcíáusula única - Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e
fiscalização da execução eaprestação de contas dos instrumentos será dada publicidade em sítio eletrôni
específico denominado Portal dos Convênios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONDIÇÕES GERAIS
Acordam os partícipes, ainda, asseguintes condições: §

a) Todas as comunicações relativas a este Convênio serão consideradas como regularmente efetuadas
quando realizadas por intermédio do SICONV;
b) As comunicações que não puderem ser efetuadas pelo SICONV serão consideradas como reguiarme
efetuadas, se entregues por protocolo ou remetidas por correspondência, via aviso de recebimer
devidamente comprovadas por conta, no endereço das partes; c) As exigências que não puderem
cumpridas por meio do SICONV deverão ser supridas através da regular instrução processual e nel
registrados. •
c) Este convênio esua execução se sujeitam às normas do Decreto n° 6.170, de ~>5 de julho c
como do Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986 eda Portaria lnterministerial n° 424/2
d) Na ocorrência de cancelamento de restos apagar, oquantitativo deste convênio pode ser n
etapa que apresente funcionalidade.

f) Fica ciente oconvenente sobre anão sujeição ao sigilo bancário, quanto áUnião erespecth
controle, por setratar de recurso público.

8Lí>CJVeÍ5er obedecldo ° ^8° 73- V!> "a", da Leí n" 9504/20017, quanto á transferência de
período de 03 (três) meses que antecedem o período eleitoral de 20 i8.

IULA DÉCIMA OUARTA - FORO
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CONVÊNIO FUNASA Nº CV 2130/18, QUE 
ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO 
NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA E O 
MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU / PA 
VISANDO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 
ÁGUA. 

A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA, criada pela Lei nº 8.029, de 12 de 

abril de 1990, com Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.867, de 14 de julho de 2016, 

inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, sob o nº 26.989.350/0001-16, com sede 

no SRTV 701, Via W5 Norte, Edificio PO 700, CEP 70.723-040, Brasília/DF, doravante 

denominada CONCEDENTE, neste ato representada por seu Presidente, RODRIGO 

SÉRGIO DIAS, nomeado pela Portaria n.º 404, de 24 de abril de 2017, da Casa Civil da 

Presidência da República, Diário Oficial da União, Edição Extra nº 77- A, seção 2, portador 

da Carteira de Identidade n° 39561246-9, expedida pela SSP/SP e do CPF/MF n° 

225.510.368-01, e o MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU / PA com sede no(a) RUA 

PRINCIPAL, S N - CENTRO. LIMOEIRO DO AJURU - PA. CEP: 68415-000 , LIMOEIRO 

DO AJURU / PA, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, sob o nº 

05.105.168/0001-85, doravante denominado(a) CONVENENTE, neste ato representado 

por seu(sua) dirigente, CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA, portador(a) do CPF/MF nº 

287.002.872-53, residente e domiciliado(a) no(a) RUA CACIQUE, 222-A - SACRAMENTA, 

BELEM/PA, resolvem celebrar o presente Convênio relativo à ação de saúde, registrado 

no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse – SICONV sob o nº 

879678/2018 regendo-se pelo disposto na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 

2000; na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, no que couber; Lei nº 10.180, de 06 de 

fevereiro de 2001; na Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, regulamentada pelo Decreto 

nº 7.217, de 21 de junho de 2010; na Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, 

regulamentada pelo Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, quando aplicável; na 

Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 (PPA 2016-2019); na Lei nº 13.473, de 8 de agosto 

de 2017 (LDO 2018); na Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 2018 (LOA 2018); no Decreto nº 

93.872, de 23 de dezembro de 1986; no Decreto nº 6.170, de 25 de julho de 2007, 

regulamentado pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424 de 30 de dezembro de 

2016 e na Portaria FUNASA nº 5.598, de 12 de setembro de 2018, consoante o Processo 

nº 25100.015616/2018-15, mediante as disposições expressas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente convênio Implantação de Sistema de Abastecimento de 
Água no Município de Limoeiro do Ajuru/PA., conforme as especificações constantes 
do Plano de Trabalho Aprovado, parte integrante deste Instrumento independentemente de 
transcrição e a legislação em vigor.  



CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DOS PARTÍCIPES 

São obrigações dos partícipes na execução deste convênio: 

I. Da Concedente: 

a. monitorar e acompanhar a conformidade física e financeira durante a execução do 
ajuste, além de avaliar a execução física e os resultados; (art. 6º I, “a”, PI 
424/2016) 

b. promover a operacionalização da execução dos programas, projetos e atividades, 
mediante a divulgação de atos normativos e orientações ao(à) convenente, bem 
como a análise e aceitação da documentação técnica institucional e jurídica, 
inclusive do projeto básico/termo de referência; (art. 6º, II, “a e b”, PI 424/2016) 

c. acompanhar, avaliar e aferir a execução do objeto pactuado, assim como verificar 
a regular aplicação das parcelas de recursos, condicionando sua liberação ao 
cumprimento de metas previamente estabelecidas; (art. 6º II, “f”, PI 424/2016) 

d. indicar servidor para acompanhamento e monitoramento da execução do presente 
convênio, ao qual caberá emitir parecer conclusivo acerca da prestação de contas 
e da realização do objeto pactuado; (art. 55, PI 424/2016) 

e. dispor de condições e de estrutura para o acompanhamento e verificação da 
execução do objeto e o cumprimento dos prazos relativos à prestação de 
contas;(art. 27, XXXI, PI 424/2016) 

f. garantir a disponibilidade de equipe técnica para a avaliação de projetos básicos 
das obras, seus dimensionamentos, o cálculo dos quantitativos dos serviços e 
análises da adequação dos orçamentos das metas descritas no plano de trabalho; 
(art. 9º, § 9º, I, PI 424/2016) 

g. garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma 
regular, o acompanhamento das obras e serviços de engenharia, inclusive com 
visitas ao local; (art. 9º, § 9º, II, PI 424/2016) 

h. dispor de estrutura física e de pessoal adequada para a realização da 
conformidade financeira e da análise das prestações de contas final no prazo 
estabelecido por esta Portaria. (art. 9º, § 9º, III, PI 424/2016) 

i. verificar a realização do procedimento licitatório pelo (a) convenente, atendo-se à 
documentação no que tange: à contemporaneidade do certame; aos preços do 
licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência; e ao 
respectivo enquadramento do objeto conveniado com o efetivamente licitado; e, ao 
fornecimento pelo convenente de declaração expressa firmada por representante 
legal do órgão ou entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, 
atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis; (art. 6º, II, “d”, PI 
424/2016) 

j. verificar a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, quando se 
tratar de obras e serviços de engenharia; (art. 6º, § 5º, PI 424/2016) 

k. promover a execução orçamentária e financeira necessária ao convênio, 
providenciando os devidos registros nos sistemas da União, obedecendo ao plano 
de trabalho aprovado; 

l. incluir em suas propostas orçamentárias dos exercícios seguintes a dotação 
necessária à execução do instrumento; (art. 10, parágrafo único, PI 424/2016) 

m. dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de 
improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Públicos Federal e Estadual e 
a Advocacia-Geral da União; (art. 6º § 7º, PI 424/2016) 

n. solicitar junto à instituição financeira albergante da conta corrente específica, a 
transferência dos recursos financeiros por ela repassados, bem como os seus 
rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam utilizados 
no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias; (art. 41, § 7º PI 
424/2016) 

  



o. notificar o convenente previamente à inscrição como inadimplente no SICONV, 
quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da 
execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva 
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar e o Poder Legislativo do órgão 
responsável pelo instrumento. (art. 27, XXXV, PI 424/2016) 

II. Do (a) Convenente: 

a. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando 
prazos e custos, designando profissional habilitado com a respectiva Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART, quando for o caso; (art. 7º, IV, PI 424/2016) 

b. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, de acordo com os 
normativos do programa, bem como apresentar documentos de titularidade 
dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo 
órgão ambiental competente, da esfera municipal, estadual, distrital ou federal e 
concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos da legislação 
aplicável; (art. 7º, III, PI 424/2016) 

c. comprovar o pleno exercício dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, nos 
termos do Art. 23, IV, da Portaria Interministerial nº MP/MF/CGU nº 424/2016, 
observada a exceção disposta na Portaria Funasa nº 722, de 20 de setembro de 
2016; 

d. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução 
dos produtos e serviços conveniados, em conformidade com as normas brasileiras 
e os normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de 
vícios que possam comprometer a fruição do benefício pela população, quando 
detectados pela concedente ou pelos órgãos de controle; (art. 7º, V, PI 424/2016) 

e. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do convênio 
se referir à execução de obras de engenharia, informação sobre canal para o 
registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no 'Manual de 
Uso da Marca do Governo Federal - Obras' da Secretaria de Comunicação Social 
da Presidência da República; (art. 7º, XX PI 424/2016) 

f. realizar, sob sua inteira responsabilidade, o processo licitatório nos termos da Lei 
nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à matéria, assegurando a suficiência 
do Projeto Básico/Termo de Referência, da planilha orçamentária discriminativa do 
percentual de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI utilizado e o respectivo 
detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, a 
disponibilidade de contrapartida, quando for o caso, sempre que optar pela 
execução indireta de obras e serviços, bem como observar as normas do Decreto 
nº 7.983/2013, no que tange às obras e serviços de engenharia, bem como 
observar o disposto no capítulo V, do Título II, da Portaria Interministerial nº 
424/2016, referente à composição de preços; (art. 7º, VIII, PI 424/2016) 

g. prever no edital de licitação e no Contrato Administrativo de Execução ou 
Fornecimento – CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais 
e serviços executados/fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades 
que possam comprometer a consecução do objeto conveniado; (art. 7º, XV, PI 
424/2016) 

h. registrar no SICONV o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela 
Administração para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por 
cada licitante com o seu respectivo CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, 
o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, além dos 
boletins de medições; (art. 7º, XVIII, PI 424/2016) 

i. fornecer à concedente, a qualquer tempo, informações sobre as ações 
desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento, monitoramento e avaliação do 
processo; (art. 7º, XIV, PI 424/2016) 

j. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o Contrato 
Administrativo de Execução ou Fornecimento – CTEF; (art. 7º, IX, PI 424/2016); 



k. assumir responsabilidade solidária com os entes consorciados, nos instrumentos 
que envolvam consórcio público; (art. 11 c/com art. 27, XXVI, PI 424/2016) 

l. incluir em suas respectivas peças orçamentárias, os recursos previstos neste 
Instrumento para repasse, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.180, de 6 de fevereiro 
de 2001; (art. 1º, § 6°, PI 424/2016) 

m. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas pela concedente, podendo estabelecer outras que 
busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando à 
concedente sempre que houver alterações; (art. 7º, VI, PI 424/2016) 

n. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e  implementação 
do objeto do convênio, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes 
investimentos; (art. 7º, X, PI 424/2016) 

o.  dar ciência aos órgãos de controle, ao tomar conhecimento de qualquer 
irregularidade ou ilegalidade e, havendo fundada suspeita de crime ou de 
improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e Estadual e a 
Advocacia-Geral de União; (art. 7º, §3º da PI 424/2016) 

p. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo 
disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, 
irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do convênio, 
comunicando tal fato à concedente; (art. 7º, XVII, PI 424/2016) 

q. informar à concedente da celebração de outra parceria que promova ação 
complementar à execução do objeto deste convênio, apresentando cópia do 
instrumento e do plano de trabalho, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da nova 
celebração; e 

r. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos 
investimentos decorrentes do convênio, após sua conclusão; (art. 7º, XII, PI 
424/2016) 

Parágrafo Primeiro. O descumprimento de quaisquer das obrigações dispostas na 
presente Cláusula acarretará ao (à) convenente a prestação de esclarecimentos perante a 
concedente no prazo de 30 (trinta) dias prorrogáveis por igual período, sem prejuízo de 
eventuais sanções, dentre elas a inscrição no CADIN, exceto no caso de convênio 
originado de emendas parlamentares individuais. (art. 7º, § 1º c/com art. 9º §2º, PI 
424/2016) 

Parágrafo Segundo. Prestados os esclarecimentos de que trata o parágrafo anterior, a 
concedente, aceitando-os, fará constar nos autos do processo a justificativa prestada e 
dará ciência ao Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União – 
CGU. (art. 7º, § 2º, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. A execução do objeto definido neste ajuste, no caso do convenente 
ser ente público, poderá recair sobre unidade executora específica, desde que: (art. 27, 
VIII, PI 424/2016) 

I. haja previsão no plano de trabalho aprovado; 
II. a unidade executora pertença ou esteja vinculada ao ente da federação do 

convenente; 
III. a unidade executora atenda a todos os dispositivos desta Portaria que sejam 

aplicáveis ao convenente, inclusive os requisitos de cadastramento e condições de 
celebração. 

Parágrafo Quarto. O convenente continuará responsável pela execução do instrumento, 
sendo que a unidade executora responderá solidariamente na relação estabelecida. 

Parágrafo Quinto. Quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, 
irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do instrumento, responderão 
solidariamente os titulares do convenente e da unidade executora, na medida de seus 
atos, competências e atribuições. 



Parágrafo Sexto. O convenente responsabiliza-se pelo acompanhamento, fiscalização e 
prestação de contas quando o objeto do convênio recair sobre unidade executora 
específica. (art. 28, § 7º, I, PI 424/2016) 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO POR 
CONCESSIONÁRIO 

Caso a execução do serviço de saneamento básico esteja delegada a concessionário, o 
convenente deverá promover a alteração do contrato de concessão para conter as 
seguintes cláusulas: 

I - nos casos em que o capital da concessionária não seja 100% público, no aditivo 
deve constar que: 

a. os bens resultantes da aplicação dos recursos federais não onerosos integrarão o 
patrimônio do ente federativo titular do serviço público; 

b. os investimentos realizados com recursos federais não onerosos: não componham 
a base tarifária das concessionárias, a título de depreciação, amortização e 
exaustão; não gerem direito a indenização ao término da concessão; sejam 
registrados pelo ente federativo titular do serviço público e pela concessionária, em 
item patrimonial específico e, por fim, sejam excluídos do plano de investimentos 
da concessionária, com a correspondente compensação mediante substituição por 
investimentos da mesma monta ou dedução da base tarifária e  

c. deve ser promovido o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões sempre 
que os investimentos realizados com recursos federais não onerosos propiciem 
aumento significativo do lucro da concessionaria como resultado da ampliação de 
sua capacidade de atendimento; 

II - nos casos em que o capital da concessionária seja 100% público, no aditivo deve 
constar que: 

a. os investimentos realizados com recursos federais não onerosos: não componham 
a base tarifária das concessionárias, a título de depreciação, amortização e 
exaustão; não gerem direito a indenização ao término da concessão; sejam 
registrados pelo ente federativo titular do serviço público e pela concessionária, em 
item patrimonial específico e, por fim, sejam excluídos do plano de investimentos 
da concessionária, com a correspondente compensação mediante substituição por 
investimentos da mesma monta ou dedução da base tarifária e 

b. deve ser promovido o reequilíbrio econômico-financeiro das concessões sempre 
que os investimentos realizados com recursos federais não onerosos propiciem 
aumento significativo do lucro da concessionaria como resultado da ampliação de 
sua capacidade de atendimento; 

Parágrafo Primeiro. O concessionário deverá integrar o ajuste, comprometendo-se a 
anuir com as alterações mencionadas. 

Parágrafo Segundo. A não apresentação do contrato de concessão alterado, assim como 
a não comprovação da integração dos bens ao patrimônio do Município, resultarão na 
rejeição das contas do convênio. 

CLÁUSULA QUARTA – DAS VEDAÇÕES 

É vedado ao (à) convenente: 

I. alterar o objeto do convênio, exceto no caso de pequenos ajustes ou adequações, 
que não resultem na descaracterização total ou parcial do objeto; (art. 6°, § 3º c/c; 
art. 1º XXX, PI 424/2016) 



II. reformular os projetos básicos das obras e serviços de engenharia aprovados pela 
concedente; (art. 6º, § 3º c/c; art. 1º XXX, PI 424/2016) 

III. aproveitar rendimentos, da conta vinculada ao convênio, para ampliação ou 
acréscimo de metas ao plano de trabalho pactuado; (art. 41, §12 PI 424/2016) 

IV. liberar a primeira parcela de recursos para o início de execução de novos 
instrumentos, tendo outras parcerias apoiadas com recursos do Governo Federal 
sem execução financeira por prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias; (art. 41, § 
15 PI 424/2016) 

V. realizar despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; (art. 38, 
I PI 424/2016) 

VI. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público ativo ou inativo e 
pensionista, integrante de quadro de pessoal de órgão ou entidade pública da 
administração direta ou indireta da União, Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, por serviços de consultoria ou assistência técnica, salvo nas hipóteses 
previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (art. 38, II PI 
424/2016) 

VII. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da 
estabelecida neste instrumento; (art. 38, III PI 424/2016) 

VIII. realizar despesa em data anterior à vigência deste convênio; (art. 38, IV PI 
424/2016) 

IX. efetuar pagamento em data posterior à vigência do convênio, salvo se o fato 
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado; 
(art. 38, V PI 424/2016) 

X. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, 
inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no 
que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de 
recursos pela concedente, e desde que os prazos para pagamento e os 
percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; (art. 38, VI PI 424/2016) 

XI. transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades 
congêneres; (art. 38, VII PI 424/2016) 

XII. realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal e desde que previstas no plano de trabalho; (art. 
38, VIII PI 424/2016) 

XIII. pagar, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro 
societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de 
sociedade de economia mista, do ente público celebrante, por serviços prestados, 
inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; (art. 38, IX PI 
424/2016) 

XIV. delegar o serviço a concessionário com capital 100% privado em relação ao objeto 
do presente convênio, durante o período de vigência do ajuste, sendo que a 
desobediência a essa previsão ensejará sua extinção e a obrigatoriedade de 
devolução dos recursos transferidos; 

XV. celebrar qualquer instrumento com entidades impedidas de receber recursos 
federais; 

XVI. celebrar outro instrumento com o mesmo objeto deste, exceto quando se tratar de 
ações complementares, sendo que, quando a despesa for paga com recursos do 
instrumento e de outras fontes, o convenente deverá inserir no Siconv a memória 
de cálculo do rateio da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de 
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa; (art. 38, §4º, PI 
424/2016) 

XVII. aproveitar, quando o objeto envolver a execução de obras e serviços de 
engenharia, licitação que: (art. 9º, § 8º, PI 424/2016) 

XVIII. utilizar projeto de engenharia diferente daquele previamente aprovado e a 
realização de licitação em desacordo com o estabelecido no projeto básico ou 
termo de referência aprovado, sob pena de rescisão do instrumento pactuado; 

XIX. tenha sido publicada em data anterior ao aceite do projeto básico de engenharia 
pela concedente; e 



XX. repactuar metas e etapas quando o valor do convênio for inferior ao montante de 
R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais). 

CLÁUSULA QUINTA– DOS RECURSOS FINANCEIROS 

A concedente, por força deste convênio, transferirá ao(à) convenente recursos no valor 
total de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sendo que a despesa a seguir descrita 
correrá à conta de dotação orçamentária consignada na Lei nº 13.587, de 2 de janeiro de 
2018 (LOA 2018), Unidade Orçamentária 36211, Unidade Gestora/Gestão 255000/36211. 

Fonte Programa de 
Trabalho 

ND Plano 
Interno 

Nota de 
Empenho 

Data de 
Emissão 

Valor 
Empenhado 

0100 10512206810GD0015 444042 Z2152000218 2018NE801562 06/12/2018 R$ 500.000,00 

       

Parágrafo Primeiro. As despesas decorrentes da execução do presente convênio em 
exercício (s) subsequente (s), no que corresponde à concedente, desde que observadas 
as disposições da Lei nº 13.249, de 13 de janeiro de 2016 (PPA 2016-2019) e da Lei nº 
13.473, de 8 de agosto de 2017 (LDO 2018), correrão à conta de dotações orçamentárias 
dos respectivos exercícios financeiros, sendo objeto de apostilamento a indicação do 
respectivo crédito orçamentário e emissão de nota de empenho. (art. 27, VIII e XII e art. 
10, PI 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Na hipótese de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo das 
metas constantes no Plano de Trabalho poderá ser reduzido até a etapa que apresente 
funcionalidade, mediante aprovação da concedente. (art. 27, XXII, PI 424/2016) 

CLÁUSULA SEXTA - DA CONTRAPARTIDA 

O (a) convenente se obriga a aplicar, na execução do objeto deste convênio recursos 
próprios no total de R$  5.000,00  (cinco mil reais) , a título de contrapartida financeira, 
conforme descrito no plano de trabalho. (art. 27, III, PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. A comprovação pelo proponente de que a contrapartida proposta 
está devidamente assegurada, deverá ocorrer previamente à celebração do instrumento, 
por meio da previsão orçamentária. (art. 18, §§ 2º e 3º, PI 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Os valores deverão ser depositados na conta bancária específica do 
convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso 
podendo haver antecipação de parcelas, inteiras ou parte, a critério do convenente. (art. 
18, §5º, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação no mercado 
financeiro não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo convenente. (art. 
41, §13º, PI 424/2016) 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA DO CONVÊNIO 

A conta corrente específica será nomeada fazendo-se menção ao instrumento de 
celebração do convênio e estará registrada com o número de inscrição no Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica -CNPJ do órgão ou da entidade convenente. (art. 41, § 6º, PI 
424/2016) 

  



Parágrafo Primeiro. Os empenhos e a conta bancária deverão ser realizados ou 
registrados em nome do convenente. (art. 28, § 5°, PI 424/2016) 

Parágrafo Segundo. O convenente declara estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo 
bancário, quanto à União e respectivos órgãos de controle, por se tratar de recurso 
público. 

Parágrafo Terceiro. O convenente deve manter e movimentar os recursos na conta 
bancária específica do instrumento em instituição financeira oficial, controlada pela União. 
(art. 27, XIII, PI 424/2016) 

Parágrafo Quarto. A movimentação financeira na conta corrente específica do 
instrumento, deverá ocorrer por meio da funcionalidade do SICONV denominada Ordem 
Bancária de Transferências Voluntárias - OBTV, em observação ao disposto no parágrafo 
único do art. 3º do Decreto nº 7.641, de 12 de dezembro de 2011. (art. 4º, §4º, PI 
424/2016) 

Parágrafo Quinto. Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de 
despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro, nas 
hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016. (art. 52, 
PI 424/2016) 

Parágrafo Sexto. Os recursos transferidos pela concedente, enquanto não empregados 
na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: (art. 27, XIII, PI 424/2016) 

I. em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês; ou 

II. em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou em operação de mercado 
aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando a utilização se verificar 
em prazos menores. (art. 116, §4°, Lei 8.666/93) 

Parágrafo Sétimo. Os rendimentos das aplicações financeiras somente poderão ser 
aplicados no objeto deste convênio, observando-se a vedação contida no §12, do art.41, 
da PI 424/2016.  Ficam sujeitos às mesmas condições de prestações de contas exigidas 
para os recursos transferidos, situação na qual deverão integrar o plano de trabalho 
aprovado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA 

O projeto básico/termo de referência deverá ser apresentado no prazo improrrogável de 
até 18 (dezoito) meses, incluído em aba homônima no SICONV. (art. 21, §§ 2º e 3º, PI 
424/2016) 

Parágrafo Primeiro. O projeto básico/termo de referência que fora apresentado em 
momento anterior deve estar incluído na aba homônima no SICONV. (art. 21, §§2º e 3º, PI 
424/2016) 

Parágrafo Segundo. O projeto básico/termo de referência será apreciado pela 
concedente e, se aprovado, poderá ensejar a adequação do plano de trabalho. (art. 21, 
§4º, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Nos casos em que houver divergências de valores entre o plano de 
trabalho aprovado e o projeto básico/termo de referência aprovado, os partícipes deverão 
providenciar as alterações do plano de trabalho e do instrumento. (art. 21, §5º, PI 
424/2016) 



Parágrafo Quarto. Constatados vícios sanáveis no projeto básico/termo de referência, 
estes serão comunicados ao convenente, que disporá de prazo não superior a 30 (trinta) 
dias, prorrogável por igual período, para saná-los. (art. 21, § 6º, PI 424/2016) 

Parágrafo Quinto. Se o projeto básico/termo de referência não for entregue no prazo 
estabelecido ou receba parecer contrário à sua aprovação, proceder-se-á à extinção da 
proposta ou instrumento, caso este já tenha sido assinado. (art. 21, § 7º, PI 424/2016) 

Parágrafo Sexto. O projeto básico/termo de referência deverá estar em conformidade com 
a Licença Ambiental Prévia, nos casos em que for exigido o licenciamento ambiental. 
(Acórdãos TCU nº 2708/2009 - Plenário e nº 723/2008 - Plenário) 

Parágrafo Sétimo. Os documentos referentes à comprovação de licenciamento ambiental 
e da propriedade do terreno, quando exigíveis, poderão ser encaminhados no mesmo 
prazo estipulado para o projeto básico/termo de referência. A não apresentação ensejará a 
extinção do ajuste. 

Parágrafo Oitavo. O proponente deverá apresentar plano de sustentabilidade do 
empreendimento a ser realizado ou do equipamento a ser adquirido, exceto nos casos em 
que ficar comprovada a desnecessidade de apresentação do referido plano. (art. 21, § 13º, 
PI 424/2016) 

CLÁUSULA NONA – DO REGISTRO NO SICONV E NO SIGA 

Os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, 
prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do convênio 
serão realizados no Sistema de Gestão de Convênios – SICONV, aberto à consulta 
pública, por meio do Portal dos Convênios. (art. 7º, XVI, PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. A concedente deverá realizar no SICONV os atos e os 
procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas 
e informações acerca de tomada de contas especial dos instrumentos, quando couber, 
ficando responsável pela veracidade das informações registradas. (art. 6º § 6º, PI 
424/2016) 

Parágrafo Segundo. O servidor indicado pelo convenente, responsável pelo 
acompanhamento e fiscalização do objeto, deverá assinar e carregar no SICONV o 
relatório de fiscalização referente a cada medição. (art. 7º, § 6º, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. O convenente deve inserir, regularmente, as informações e 
documentos exigidos pela Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, mantendo o 
cadastro do Convênio no SICONV atualizado, inclusive quanto à apresentação do (s) 
respectivo (s) projeto básico/termo de referência. (art. 27, X, PI 424/2016); 

Parágrafo Quarto. O Convenente deve atualizar as informações prestadas no 
cadastramento até que sejam exauridas todas as obrigações referentes ao convênio. 

Parágrafo Quinto. Os atos e procedimentos relativos à execução serão realizados no 
SICONV pelo convenente ou unidade executora, conforme definição no plano de trabalho. 

Parágrafo Sexto. Os atos que, por sua natureza, não possam ser realizados no SICONV, 
serão nele registrados. (art. 4º, §1º, PI 424/2016) 

Parágrafo Sétimo. Deverão ser efetuados os respectivos registros no Sistema Integrado 
de Gerenciamento de Ações da FUNASA – SIGA sempre que houver funcionalidade 
adequada disponível. 



CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE E DO CONTROLE SOCIAL 

A eficácia deste convênio fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário 
Oficial da União, que será providenciada pela concedente, no prazo de 20 (vinte) dias a 
contar da data da sua assinatura da celebração. (art. 32, PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, 
acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de contas dos instrumentos 
será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Portal dos Convênios. 
(art. 33, PI 424/2016) 

Parágrafo Segundo. A concedente notificará, facultada a comunicação por meio 
eletrônico, no prazo de 10 (dez) dias, a celebração do Instrumento à Assembleia 
Legislativa, à Câmara Legislativa ou à Câmara Municipal do convenente. Na hipótese de 
liberação de recursos, o prazo será de 2 (dois) dias úteis. (art. 34, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. O convenente deverá disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou 
mediante a inserção de link que possibilite acesso direto ao Portal de Convênios, na sua 
falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, consulta ao extrato do instrumento 
utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e 
o detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a 
execução do objeto pactuado. (art. 40, PI 424/2016) 

Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter um canal de comunicação efetivo, ao 
qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela União de manifestações dos 
cidadãos relacionadas ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, elogios, 
solicitações, reclamações e denúncias. (art. 7º, XIX PI 424/2016) 

Parágrafo Quinto. O convenente deve divulgar em sítio eletrônico institucional as 
informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos 
de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento. (art. 27, 
XXXIV, PI 424/2016) 

Parágrafo Sexto. O convenente, no caso dos entes municipais e do Distrito Federal, tem o 
dever de notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades 
empresariais com sede no município ou Distrito Federal, quando ocorrer a liberação de 
recursos financeiros pela concedente, como forma de incrementar o controle social, em 
conformidade com a Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico.  
(art. 7º, XI, PI 424/2016) 

Parágrafo Sétimo. O convenente deverá dar ciência da celebração ao conselho local ou 
instância de controle social, se houver, formada por órgãos colegiados de caráter 
consultivo na formulação da política de saneamento básico, bem como no seu 
planejamento e avaliação. (art. 35, PI 424/2016) 

Parágrafo Oitavo. Eventual publicidade de aquisições, serviços ou de quaisquer outros 
atos executados em função deste Convênio, ou que com ele tenham relação, deverá 
observar o disposto na Instrução Normativa SECOM-PR nº 7 de 19 de dezembro de 2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS LIBERAÇÕES DOS RECURSOS 

O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância 
com as metas e fases ou etapas de execução do objeto do instrumento. (art. 41, §1º, PI 
424/2016) 



Parágrafo Primeiro. Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo 
convenente, o cronograma de desembolso deverá ser ajustado em observância ao grau de 
execução estabelecido no referido processo licitatório. (art. 41§ 2°, PI 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Fica vedado o adiantamento de parcelas nos casos de execução de 
obras e serviços de engenharia enquadrados no inciso III do art. 3º da PI 424/2016, ou 
seja, obras e serviços de engenharia com valores de repasse iguais ou superiores a R$ 
5.000.000,00 (cinco milhões de reais). (art. 41, § 3°, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Para o recebimento de cada parcela dos recursos, o convenente 
deverá: 

I. apresentar a licença ambiental de instalação ou de operação, ou manifestação 
acerca de sua dispensa, conforme o caso; 

II. comprovar o cumprimento da contrapartida pactuada, quando couber, que deverá 
ser depositada na conta específica deste Instrumento em conformidade com os 
prazos estabelecidos no cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho; (art. 18, PI 424/2016) 

III.  atender às exigências para a contratação e pagamento previstas nos arts. 43 a 52, 
da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, e na Portaria FUNASA nº 
5.598, de 12 de setembro de 2018; e 

IV.  estar em situação regular com a execução do plano de trabalho, com execução de 
no mínimo 70% (setenta por cento) das parcelas liberadas anteriormente. Esta 
condição é aplicável ao recebimento das parcelas subsequentes à primeira. (art. 
42, II, PI 424/2016) 

Parágrafo Quarto. A liberação das parcelas do convênio será suspensa até a correção 
das impropriedades ocorridas, nos seguintes casos: (art. 67 c/c 66, PI 424/2016) 

I. quando não houver comprovação da boa e regular aplicação da parcela 
anteriormente recebida, constatada pela concedente ou pelos órgãos de controle 
interno do Poder Executivo Federal ou externo da União; 

II. quando verificados desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não 
justificados no cumprimento das etapas e fases programadas ou práticas 
atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas 
contratações ou em quaisquer dos demais atos praticados na execução do 
presente convênio e 

III. quando for descumprida, pelo convenente, qualquer cláusula ou condição deste 
convênio. 

Parágrafo Quinto. A qualquer tempo, quando detectada qualquer irregularidade na 
execução do convênio, os técnicos da concedente, mediante a emissão de parecer 
circunstanciado e aprovado pelo chefe de área, poderão solicitar a suspensão do repasse 
e ainda o bloqueio dos recursos do convênio, os quais serão liberados se sanadas as 
pendências. (art. 57, PI 424/2016) 

Parágrafo Sexto. A concedente comunicará ao convenente quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica, apurados 
durante a execução do instrumento, e suspenderá a liberação dos recursos, fixando prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e 
esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período. (art. 57, PI 424/2016) 

Parágrafo Sétimo. Recebidos os esclarecimentos e informações solicitados, a 
concedente, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, apreciará, decidirá e comunicará 
quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o caso, realizará a 
apuração do dano ao erário. (art. 57, § 1º PI 424/2016) 



Parágrafo Oitavo. Caso as justificativas não sejam acatadas, a concedente abrirá prazo 
de 45 (quarenta e cinco) dias para o convenente regularizar a pendência e, havendo danos 
ao erário, deverá adotar as medidas necessárias ao respectivo ressarcimento. (art. 57, § 
2º, PI 424/2016) 

Parágrafo Nono. As comunicações elencadas nos parágrafos anteriores serão realizadas 
por meio de correspondência com aviso de recebimento - AR, devendo a notificação ser 
registrada no SICONV, e em ambos os casos com cópia para a respectiva Secretaria da 
Fazenda ou secretaria similar e para o Poder Legislativo do órgão responsável pelo 
instrumento. (art. 57, § 3º, PI 424/2016) 

Parágrafo Décimo. É vedada a liberação de recursos para o convenente que tiver 
instrumentos apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira por 
prazo superior a 180 (cento e oitenta) dias. (art. 41, § 15º, PI 424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO PELA FUNASA 

A forma, a metodologia e os parâmetros de acompanhamento da execução física do objeto 
pactuado, disciplinados pela Portaria Interministerial nº 424, de 30 de dezembro de 2016, 
no âmbito das unidades da concedente, será realizado em conformidade com a Portaria 
FUNASA nº 5.598, de 12 de setembro de 2018 e com o Manual de Procedimentos para 
Execução de Convênios ou Termos de Compromisso e para Obras e Serviços de 
Engenharia Executados Direta ou Indiretamente pela Funasa. 

Parágrafo Primeiro. Para o acompanhamento será indicado, no prazo de 10(dez) dias a 
partir da celebração, analista técnico, devidamente identificado no Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Ações da Funasa - SIGA e Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse - SICONV, que, observadas as suas competências e atribuições, 
ficará encarregado pelo acompanhamento e adoção das medidas indispensáveis à 
viabilização da consecução do objeto. 

Parágrafo Segundo. Ao analista caberá realizar visitas técnicas de acompanhamento, 
emitir relatórios e pareceres conclusivos acerca da realização do objeto pactuado, 
devendo nesse processo de acompanhamento aferir a execução do objeto e de suas 
metas, etapas e fases, verificando a compatibilidade entre estas e o efetivamente 
executado, em conformidade com o Plano de Trabalho aprovado. 

Parágrafo Terceiro. Os responsáveis pelo acompanhamento poderão, no caso de 
identificação de irregularidades na execução física do Convênio, solicitar a suspensão ou 
bloqueio de recursos, em conformidade com o previsto no presente instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO PELO CONVENENTE 

A execução será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos 
praticados e a plena execução do objeto, respondendo o convenente pelos danos 
causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento. (art. 53, 
PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Os agentes que fizerem parte do ciclo de transferência de recursos 
são responsáveis, para todos os efeitos, pelos atos que praticarem no acompanhamento e 
fiscalização da execução do instrumento, não cabendo a responsabilização da concedente 
por inconformidades ou irregularidades praticadas pelos convenentes, salvo nos casos em 
que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída à concedente. (art. 53, 
§ 1°, PI 424/2016) 



Parágrafo Segundo. Os processos, documentos ou informações referentes à execução 
de instrumento não poderão ser sonegados aos servidores do órgão ou entidade pública 
concedente e dos órgãos de controle interno do Poder Executivo Federal e externo da 
União. (art. 53, § 2°, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, 
constrangimento ou obstáculo à atuação do concedente e dos órgãos de controle interno e 
externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais 
relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará 
sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal. (art. 53, § 3°, PI 424/2016) 

Parágrafo Quarto. Quando o objeto do instrumento envolver a execução de obras e 
serviços de engenharia, a fiscalização pelo convenente deverá: (art. 7º § 5º PI 424/2016) 

I. manter profissional ou equipe de fiscalização constituída de profissionais 
habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das 
obras e serviços; 

II. apresentar à concedente declaração de capacidade técnica, indicando o servidor 
ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a 
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART da prestação de serviços de 
fiscalização a serem realizados; 

III. verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem os requisitos 
de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de 
engenharia aprovados; 

IV. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do órgão ou 
entidade convenente, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o 
atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório; (art. 7º, 
VIII, PI 424/2016) 

V. propiciar os meios e as condições necessárias para que os servidores da 
concedente, do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do 
Tribunal de Contas da União tenham livre acesso aos documentos relativos à 
execução do Objeto deste Convênio, bem como aos locais de execução deste, 
prestando a esses, quando solicitadas, as informações pertinentes. (art. 27, XVI PI 
424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS 

A execução física do objeto do presente convênio poderá ser efetuada diretamente pelo 
convenente ou indiretamente, mediante licitação ou por meio de unidade executora. 

Parágrafo Primeiro. O convenente está obrigado a observar as disposições contidas na 
Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 17 de junho de 2002 e demais normas federais, 
estaduais e municipais pertinentes ao assunto, quando da contratação de terceiros: (art. 
49, PI 424/2016) 

I. para aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o uso da modalidade 
pregão, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, e do regulamento previsto no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo utilizada preferencialmente a sua 
forma eletrônica.  (art. 49, § 1º, PI 424/2016) 

II. a inviabilidade da utilização do pregão na forma eletrônica deverá ser devidamente 
justificada pela autoridade competente do convenente. (art. 49,§ 2º PI 424/2016) 

III. as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das 
licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigibilidades, 
deverão ser registradas no SICONV. (art. 49,§ 3º PI 424/2016) 

IV. a comprovação do cumprimento dos §§ 1º e 2º do art. 16 do Decreto nº 7.983, de 
2013, será realizada mediante declaração do representante legal do órgão ou 
entidade responsável pela licitação, que deverá ser inserida no SICONV após a 
homologação da licitação. (art. 49, § 4º PI 424/2016) 



Parágrafo Segundo. Deverá ainda ser observado o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de 
julho de 2014, e pelas normas estaduais, distritais ou municipais, nos casos em que a 
execução do objeto, conforme prevista no plano de trabalho, envolver parcerias com 
organizações da sociedade civil. (art. 51, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado 
somente poderão ser publicados após a assinatura do respectivo convênio e aprovação do 
projeto técnico pela concedente, observando o valor máximo do convênio. (art. 50, PI 
424/2016) 

Parágrafo Quarto. A publicação do extrato do edital de licitação deverá ser feita no Diário 
Oficial da União, em atendimento ao art. 21, inciso I, da Lei nº 8.666, de 1993, sem 
prejuízo ao uso de outros veículos de publicidade usualmente utilizados pelo convenente. 

Parágrafo Quinto. O convenente deverá inserir cláusula nos contratos celebrados para 
execução do instrumento que permitam o livre acesso dos servidores do órgão ou entidade 
pública concedente, bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros 
contábeis das empresas contratadas, na forma dos arts. 45 e 49 a 51 da PI 424/2016. (art. 
27, XX, PI 424/2016) 

Parágrafo Sexto. É vedada, na hipótese de aplicação de recursos federais a serem 
repassados mediante convênio, a participação em licitação ou a contratação de empresas 
que constem: (art. 44, PI 424/2016) 

I. no cadastro de empresas inidôneas do Tribunal de Contas da União, do Ministério 
da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União; 

II. no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF como 
impedidas ou suspensas; ou 

III. no Cadastro Nacional de Condenações Civis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça. 

Parágrafo Sétimo. O convenente deverá consultar a situação do fornecedor selecionado 
no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - Ceis, por meio de acesso ao 
Portal da Transparência na internet, antes de solicitar a prestação do serviço ou a entrega 
do bem. (art. 44,§ único, PI 424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS PAGAMENTOS A TERCEIROS 

Os pagamentos à conta de recursos do Convênio estão sujeitos à identificação do 
beneficiário final da despesa, por CPF ou CNPJ. (art. 52, PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Os atos referentes à movimentação e ao uso dos recursos a que se 
refere o caput deverão ser realizados por meio de Ordem Bancária de Transferências 
Voluntárias – OBTV, observando-se os seguintes preceitos: (art. 52, § 2º, PI 424/2016) 

I. movimentação mediante conta bancária específica para cada convênio; 
II. pagamentos realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos 

fornecedores e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento 
nos seguintes casos, em que o crédito poderá ser realizado em conta bancária de 
titularidade do próprio convenente, devendo ser registrado no SICONV o 
beneficiário final da despesa, por CPF ou CNPJ: 

a. por ato do Presidente da Funasa; 
b. na execução do objeto pelo convenente por regime direto; 
c. no ressarcimento ao convenente por pagamentos realizados às próprias custas 

decorrentes de atrasos na liberação de recursos pela concedente e em valores 
além da contrapartida pactuada; 



III. transferência das informações relativas à movimentação da conta corrente 
específica, ao SIAFI e ao SICONV, em meio magnético, a ser providenciada pelas 
instituições financeiras. 

 Parágrafo Segundo. Antes da realização de cada pagamento, o convenente incluirá no 
SICONV, no mínimo, as seguintes informações (art. 52, §3º, PI 424/2016) 

I. a destinação do recurso; 
II. o nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso; 

III. o contrato a que se refere o pagamento realizado; 
IV. a meta etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento; 
V. a comprovação do recebimento definitivo do Objeto do convênio, mediante 

inclusão no Sistema das notas fiscais ou documentos contábeis. 

Parágrafo Terceiro. As faturas, recibos, notas fiscais, observando, nestas, o seu prazo de 
validade, e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser 
emitidos em nome do convenente, inclusive quando realizado por unidade executora, 
devidamente identificados com o número deste Convênio. 

Parágrafo Quarto. O convenente deverá manter os documentos relacionados ao 
instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a 
prestação de contas ou do decurso do prazo para a sua apresentação. (art.4º, §3º, PI 
424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA REVERSÃO DE VALORES CREDITADOS 

O convenente autoriza a concedente a solicitar, junto à instituição financeira albergante da 
conta corrente específica, a transferência dos recursos financeiros por ele repassados, 
bem como os seus rendimentos, para a conta única da União, caso os recursos não sejam 
utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias e ainda, o 
resgate dos saldos remanescentes, nos casos em que não houver a devolução dos 
recursos no prazo previsto no art. 60 da portaria Interministerial nº 424/2016. (art. 27, 
XXIX, PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Fica a instituição financeira desde já autorizada a devolver à 
concedente, a qualquer tempo, por ordem e determinação expressa desta, devidamente 
motivada, os valores que eventualmente forem repassados, desde que haja saldo 
suficiente na conta corrente beneficiária e receptora do crédito. 

Parágrafo Segundo. Os valores referidos no parágrafo anterior deverão ser creditados na 
Conta Única do Tesouro Nacional, via Guia de Recolhimento da União – GRU, com o 
código identificador a ser informado pela concedente. 

Parágrafo Terceiro. No caso de reversão dos valores por não execução financeira em 
prazo superior a 180 dias, observar-se-á o montante efetivamente transferido pela União e 
não utilizado na execução do objeto, acrescido dos rendimentos de sua aplicação 
financeira. (art. 41, §§7º e 10º, PI 424/2016) 

Parágrafo Quarto. Para os instrumentos em que não tenha havido qualquer execução 
física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá 
ocorrer sem a incidência dos juros de mora, sem prejuízo da restituição das receitas 
obtidas nas aplicações financeiras realizadas. (art. 59, §2º, PI 424/2016) 

  



CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas inicia-se concomitantemente com a liberação da primeira parcela 
dos recursos financeiros que deverá ser registrada pela concedente no SICONV. (art. 59, I, 
PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. O convenente deverá prestar contas dos recursos recebidos no 
SICONV, de acordo com o estabelecido nos arts. 59 a 67 da Portaria Interministerial 
MP/MF/CGU nº 424/2016. 

Parágrafo Segundo. Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo 
estabelecido, a concedente estabelecerá o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias 
para sua apresentação. (art. 59, § 1°, PI  424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Se, ao término do prazo estabelecido, o convenente não apresentar a 
prestação de contas nem devolver os recursos nos termos desta cláusula, a concedente 
registrará a inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e 
comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, para fins de 
instauração de tomada de contas especial sob aquele argumento e adoção de outras 
medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária. (art. 
59, § 2°, PI  424/2016) 

Parágrafo Quarto. O registro e a verificação da conformidade financeira, parte integrante 
do processo de prestação de contas, deverão ser realizados durante todo o período de 
execução do instrumento, conforme disposto no art. 56 da PI 424/2016. 

Parágrafo Quinto. O prazo para apresentar a prestação de contas é de 60 (sessenta) dias 
após o encerramento da vigência do convênio, ou da conclusão  da execução do objeto, o 
que ocorrer primeiro. (art. 27, XXIV e XXVII, c/c com art. 59, III e IV, PI  424/2016) 

Parágrafo Sexto. A concedente deverá analisar a prestação de contas dos recursos 
aplicados na consecução do objeto deste convênio, no prazo de 1 ano e na forma fixada 
no art. 10, §8º, do Decreto nº 6.170/07 e no art. 64 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU 
nº 424/2016. 

Parágrafo Sétimo. A concedente notificará o (a) convenente, quando não apresentada a 
prestação de contas dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos 
públicos transferidos, e instaurando, se for o caso, a competente Tomada de Contas 
Especial. (art. 6º II, “h”, PI 424/2016) 

Parágrafo Oitavo. A análise da prestação de contas para avaliação do cumprimento do 
objeto, será feita no encerramento do instrumento, cabendo este procedimento à 
concedente com base nas informações contidas nos documentos relacionados nesta 
cláusula. (art. 62, § 2º PI 424/2016) 

Parágrafo Nono. A conformidade financeira deverá ser realizada durante todo o período 
de vigência do instrumento, devendo constar do parecer final de análise da prestação de 
contas somente impropriedades ou irregularidades não sanadas até a finalização do 
documento conclusivo. (art. 62, §3º, PI 424/2016) 

Parágrafo Décimo. O Relatório de Cumprimento do objeto deverá conter os subsídios 
necessários para a avaliação e manifestação do gestor quanto a efetiva conclusão do 
objeto pactuado. (art. 62, §4º, PI 424/2016) 

  



Parágrafo Décimo Primeiro. A análise da prestação de contas, além do ateste da 
conclusão da execução física do objeto, conterá os apontamentos relativos à execução 
financeira não sanados durante o período de vigência do instrumento. (art. 62, § 5º, PI 
424/2016) 

Parágrafo Décimo Segundo.  A autoridade competente da concedente terá o prazo de 1 
(um) ano, contado da data do recebimento, podendo este prazo ser prorrogado por igual 
período desde que justificado, para analisar a prestação de contas do instrumento, com 
fundamento nos pareceres técnico e financeiro expedidos pelas áreas competentes, de 
acordo com o §8º do art. 10 do Decreto nº 6.170/2007, com a redação dada pelo Decreto 
nº 8.244, de 2014. (art. 64, e § 1º, PI 424/2016) 

Parágrafo Décimo Terceiro. Findo o prazo do parágrafo anterior considerada eventual 
prorrogação, a ausência de decisão sobre a aprovação da prestação de contas pela 
concedente poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública 
referente ao exercício em que ocorreu o fato. (art. 64, § 2º, PI 424/2016) 

Parágrafo Décimo Quarto. A prestação de contas será composta, além dos documentos 
e informações apresentadas pelo convenente no SICONV, dos seguintes documentos: 
(art. 62, PI 424/2016) 

I. Relatório de Cumprimento do Objeto; 
II. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o Instrumento; 

III. Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; 
IV. Termo de compromisso por meio do qual o convenente se obriga a manter os 

documentos relacionados ao convênio pelo prazo mínimo de 10 (dez) anos, 
contados da data em que foi apresentada a prestação de contas ou do decurso do 
prazo para a sua apresentação; 

V. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; 
VI. A relação de treinados ou capacitados, quando for o caso; 
VII. A relação dos serviços prestados, quando for o caso; 
VIII. Cópias dos despachos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas 

ou cópias dos despachos de autorização e ratificação das dispensas e/ou 
inexigibilidade de licitação, com o respectivo embasamento legal, quando se 
aplicar; 

IX. Notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento, 
compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados no SICONV, valor, 
aposição de dados do convenente, programa e número do convênio; 

X. Relatório de prestação de contas aprovado e registrado no SICONV pelo 
convenente; 

Parágrafo Décimo Quinto. Objetivando a complementação dos elementos necessários à 
análise da prestação de contas do convênio, poderá ser utilizado subsidiariamente pela 
concedente, relatórios, boletins de verificação ou outros documentos produzidos pelo 
Ministério Público ou pela Corte de Contas, durante as atividades regulares de suas 
funções. (art. 62, § 6º, PI 424/2016) 

Parágrafo Décimo Sexto. A manifestação conclusiva da análise da prestação de contas 
deverá ser registrada no SICONV, podendo resultar em: (art. 64, § 2 º, PI 424/2016) 

I. aprovação, cabendo à concedente prestar declaração expressa de que os recursos 
transferidos tiveram boa e regular aplicação; 

II. aprovação com ressalvas, quando evidenciadas impropriedade ou outra falta de 
natureza formal de que não resulte danos ao Erário; 

III. rejeição, com a determinação de imediata instauração de Tomada de Contas 
Especial. 



Parágrafo Décimo Sétimo. A Prestação de Contas está sujeita também às seguintes 
disposições: 

I. cabe ao representante legal da entidade sem fins lucrativos, ao Prefeito e ao 
Governador sucessor prestar contas dos recursos provenientes de instrumentos 
firmados pelos seus antecessores; (§ 4º art. 59, PI 424/2016) 

II. na impossibilidade de atender ao disposto no parágrafo anterior, deverá ser 
apresentado ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de 
prestar contas e as medidas adotadas para o resguardo do patrimônio público; (§ 
5º art. 59, PI 424/2016) 

III. quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do 
antecessor, o novo administrador solicitará ao concedente a instauração de 
tomada de contas especial; (§ 6º art. 59, PI 424/2016) 

IV. os documentos que contenham as justificativas e medidas adotadas serão 
inseridos no SICONV; (§ 7º art. 59, PI 424/2016) 

V. a concedente, no caso de convênios celebrados com entes públicos, ao ser 
comunicada das medidas adotadas pelo convenente, suspenderá de imediato o 
registro da inadimplência, desde que o administrador seja outro que não o faltoso, 
e seja atendido o disposto nos incisos II, III e IV acima; (§ 8º art. 59, PI 424/2016) 

VI. o convenente deverá ser notificado previamente sobre as irregularidades 
apontadas, via notificação eletrônica por meio do SICONV, devendo ser incluída no 
aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar; (§ 9º art. 59, c/c art. 
27, XXXV, PI 424/2016) 

VII. a notificação prévia será feita por meio de carta registrada com aviso de 
recebimento (AR) com declaração de conteúdo, com cópia para a respectiva 
Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, devendo a notificação ser registrada 
no SICONV; (§ 10º art. 59, PI 424/2016) 

VIII. o registro da inadimplência no SICONV só será efetivado 45 (quarenta e cinco) 
dias após a notificação prévia; (§ 11º art. 59, PI 424/2016) 

IX. a inscrição de inadimplência do respectivo instrumento no SICONV será fator 
restritivo a novas transferências de recursos financeiros oriundos do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social da União mediante convênios, contratos de repasse 
e termos de cooperação, nos termos da alínea “b” do inciso, V, do art. 9º da 
Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016; (. art. 70, §3º, I, PI 424/2016) 

X. o ato de aprovação da prestação de contas deverá ser registrado no SICONV, 
cabendo à concedente prestar declaração expressa de que os recursos 
transferidos tiveram boa e regular aplicação; (§ 4º art. 64, PI 424/2016) 

XI. caso a prestação de contas não seja aprovada, exauridas todas as providências 
cabíveis para regularização da pendência ou reparação do dano, a autoridade 
competente, sob pena de responsabilização solidária, registrará o fato no SICONV 
e adotará as providências necessárias à instauração da Tomada de Contas 
Especial, com posterior encaminhamento do processo à unidade setorial de 
contabilidade a que estiver jurisdicionado para os devidos registros de sua 
competência; (§ 5º art. 64, PI 424/2016) 

Parágrafo Décimo Oitavo. O convenente deverá manter os documentos relacionados ao 
instrumento pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data em que foi apresentada a 
prestação de contas ou do decurso do prazo para a sua apresentação. (art. 4º §3º, PI 
424/2016) 

Parágrafo Décimo Nono. No caso de convênio celebrado com ente que tenha seus 
serviços de saneamento prestados por concessionário, a não apresentação do contrato de 
concessão alterado, assim como a não comprovação da integração dos bens ao 
patrimônio do Município, resultará na rejeição das contas do convênio. (Acórdão 347/2016- 
TCU - Plenário) 

  



Parágrafo Vigésimo. Sendo evidenciados pelos órgãos de controle ou Ministério Publico 
vícios insanáveis que impliquem nulidade da licitação realizada, a concedente deverá 
adotar as medidas administrativas necessárias à recomposição do erário no montante 
atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da aprovação da prestação 
de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da 
comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público. (art. 68, § 2º, 
PI 424/2016) 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

O convenente se compromete a restituir os valores que lhe forem transferidos pela 
concedente, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, acrescidos de 
juros legais, na forma aplicável aos débitos para com a Fazenda Nacional, quando: (art. 27 
XI, PI 424/2016) 

I. não for executado o objeto deste Convênio; 
II. não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva prestação de contas; 

III. os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste convênio. 

Parágrafo Primeiro. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no 
instrumento ensejará obrigação do convenente devolvê-los devidamente atualizados, 
conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na 
variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, 
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, 
acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos 
recursos à Conta Única do Tesouro. (§ 3º, art. 57, PI 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução 
física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à Conta Única do Tesouro Nacional 
deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora. (art.59, § 2º PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Os saldos financeiros de recursos de repasse remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas nas aplicações financeiras realizadas, não 
utilizadas no objeto pactuado, serão devolvidos à Conta Única do Tesouro, no prazo 
improrrogável de 30 (trinta) dias da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 
instrumento, por meio da Guia de Recolhimento da União – GRU a crédito do Tesouro 
Nacional, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade concedente. (art.60, c/c 
art. 27, XXVII, PI 424/2016) 

Parágrafo Quarto. A devolução prevista no parágrafo anterior será realizada observando-
se a proporcionalidade dos recursos transferidos e os da contrapartida previstos na 
celebração independentemente da época em que foram aportados pelas partes. 

Parágrafo Quinto. Nos casos de descumprimento do prazo previsto no prazo de 30(trinta) 
dias, a concedente deverá solicitar a instituição financeira albergante da conta corrente 
específica da transferência, a devolução imediata, para a conta única do Tesouro 
Nacional, dos saldos remanescentes da conta corrente específica do instrumento. 

Parágrafo Sexto. Nos casos em que a devolução de recursos se der em função da não 
execução do objeto pactuado ou devido à extinção ou rescisão do instrumento, é 
obrigatória a divulgação em sítio eletrônico institucional, pelo concedente e convenente, 
das informações referentes aos valores devolvidos e dos motivos que deram causa à 
referida devolução. 

  



Parágrafo Sétimo. Na transferência à conta única da União, em relação aos recursos que 
não foram utilizados no objeto pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, observar-se-á o 
montante efetivamente transferido pela União e não utilizado na execução do objeto, 
acrescido dos rendimentos de sua aplicação financeira. (art. 41, § 10, PI 424/2016) 

Parágrafo Oitavo. A inobservância das disposições desta Cláusula implica na instauração 
de tomada de contas especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS ALTERAÇÕES 

Este termo de convênio poderá ser alterado mediante proposta, devidamente formalizada 
e justificada, a ser apresentada à concedente em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do 
término de sua vigência, vedada a alteração do objeto aprovado. (art. 36, PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pela área 
técnica da Funasa, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que 
não haja prejuízo à execução do objeto pactuado. (art. 36, § 1°, PI 424/2016) 

Parágrafo Segundo. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o 
plano de trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade 
competente. (art. 20, § 3º PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. Ficam vedadas as reformulações dos projetos básicos das obras e 
serviços de engenharia aprovados pela concedente. (art. 6, § 3º, PI 424/2016) 

CLÁUSULA VIGÉSIMA– DA CONTINUIDADE 

Na hipótese de paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer, fica facultado à 
concedente assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto deste 
convênio, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas, nos termos do art. 27, 
da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 424/2016, sem prejuízo da apuração de 
responsabilidades por eventuais danos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES 

A titularidade dos bens remanescentes é do convenente, salvo expressa disposição em 
contrário no instrumento celebrado. (art. 25, PI 424/2016) 

Parágrafo Único. Ao convenente compete contabilizar e guardar os bens remanescentes 
e manifestar o compromisso de utilização dos bens para assegurar a continuidade de 
programa governamental, devendo estar claras as regras e diretrizes de utilização a serem 
definidas pela concedente. (art. 27, XIV, PI 424/2016). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – CLÁUSULA SUSPENSIVA 

Os documentos necessários à celebração do convênio, exceto os elencados no Artigo 22 
da Portaria Interministerial nº 424/2016, poderão ser apresentados, no prazo de até 18 
(dezoito) meses, considerando o disposto na Portaria Funasa nº 1.474, de 14 de dezembro 
de 2017, como condição a ser cumprida pelo convenente e, enquanto a condição não se 
verificar, não terá efeito a celebração pactuada. (art. 24, PI 424/2016) 

Parágrafo Único. O prazo fixado para o cumprimento da condição, caso não obedecido, 
enseja a extinção do ajuste. 

  



CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA, DA RESCISÃO E DA EXTINÇÃO 

O presente convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes 
responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que 
participaram voluntariamente da avença. (art. 27, XVII, c/com art. 68 PI 424/2016) 

Parágrafo Primeiro. Constituem motivos para a rescisão do Convênio: (art. 69, PI 
424/2016) 

I. o inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas; 
II. constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em 

qualquer documento apresentado; 
III. a verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de 

contas especial. 
IV. a ocorrência da inexecução financeira. 

Parágrafo Segundo. A rescisão do instrumento, quando resulte danos ao erário, enseja a 
instauração de tomada de contas especial, exceto se houver a devolução dos recursos 
devidamente corrigidos, sem prejuízo, no último caso, da continuidade da apuração, por 
medidas administrativas próprias, quando identificadas outras irregularidades decorrentes 
do ato praticado. (art. 69, parágrafo único, PI 424/2016) 

Parágrafo Terceiro. O convênio será extinto no caso de não apresentação, nos prazos 
estipulados, do projeto básico/termo de referência, da licença ambiental e da comprovação 
de propriedade do imóvel, quando exigidos. 

Parágrafo Quarto. Na hipótese de inexistência de execução financeira, após 180 (cento e 
oitenta) dias da liberação da primeira parcela ou 360 (trezentos e sessenta) dias sem a 
utilização dos recursos no objeto da transferência o instrumento deverá ser rescindido. 
(art. 41, §§  7º, 8° e 18, PI 424/2016) 

Parágrafo Quinto. A execução financeira mencionada no parágrafo anterior, será 
comprovada mediante a emissão de Ordem Bancária de Transferência Voluntária no SICONV. 
(art. 41, §9º, PI 424/2016) 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

A vigência deste convênio se estenderá até o dia 31 de DEZEMBRO 2021, iniciando na 
data de sua assinatura. (art. 27, V PI 424/2016). 

Parágrafo Primeiro. A concedente prorrogará “de ofício” a vigência do presente convênio 
antes de seu término, prescindida de prévia análise pela sua área jurídica, quando der 
causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do 
atraso verificado. (art. 27, VI, c/com arts. 36, §2º e 37, PI 424/2016). 

Parágrafo Segundo. A prorrogação do prazo poderá ser efetuada por Termo Aditivo 
Simplificado padronizado assinado apenas pela concedente, previamente analisado pelo 
órgão jurídico, considerando-se a solicitação do convenente, mediante ofício, no prazo de 
até 30 (trinta) dias antes do fim da vigência do ajuste, bastante para respaldar e assegurar 
a sua manifesta concordância, para todos os efeitos legais. 

Parágrafo Terceiro. A alteração pretendida por intermédio de Termo Aditivo Simplificado, 
somente poderá ser realizada caso haja manifestação expressamente favorável da área 
técnica da concedente quanto à justificativa apresentada, à viabilidade da continuidade da 
execução do objeto e à suficiência do prazo requerido. 

  



CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA – DO FORO 

É competente para dirimir as questões e omissões deste convênio, que não possam ser 
resolvidas administrativamente, o foro da Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito 
Federal, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam. (art. 27, XIX PI 
424/2016) 

E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual teor 
e forma, para todos os fins de direito, as quais foram lidas e assinadas pelas partícipes. 

 

Brasília-DF, _____ de _____________________ de 2018. 

Pela CONCEDENTE 
 

Pelo CONVENENTE 
 
 
 

___________________________________ 
RODRIGO SÉRGIO DIAS 

Presidente da FUNASA 

_____________________________________ 
CARLOS ERNESTO NUNES DA SILVA 

Dirigente do Município de LIMOEIRO DO AJURU/ PA 
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Dados da Obra
Projeto Executivo
Licitação
Contratação
Cronograma
Vistorias
Recursos
Documentos
Galeria de Fotos
Restrições e Inconformidades
Diligência
Solicitação de Desembolso
Solicitações
Funcionamento da Obra
Cumprimento do Objeto
Execução Financeira

Situação atual: Licitação | Última atualização: 22/11/2018 (161 dia(s)) | Fiscal da Unidade: GILBERTO DE SOUZA LOPES | 

Senhor Prefeito/Secretário, o seu município já recebeu recursos para as obras AQUI LISTADAS e estas apresentam pendências em sua execução.
Tais pendências poderão impactar na análise e aprovação de novas demandas de obras, por parte do FNDE. Caso a situação tenha sido resolvida,
favor atualizar o módulo Obras 2.0 (monitoramento de obras) - Equipe PAR MEC/FNDE. Clique AQUI para ver detalhes.

Tipo de ensino: Educação Básica

Pré-obra: (131554) EMENDA PARLAMENTAR 26780006

Município - UF: Limoeiro do Ajuru - PA

Obra: (1018554) EMENDA PARLAMENTAR 26780006 - Limoeiro do Ajuru - PA

 Para acessar o obras 1 e ver o histórico desta obra clique aqui .

Cadastro de Obra
 Indica Campo Obrigatório.

Tipo de
Ensino: Educação Básica Estado Atual

Licitação

Ações

Enviar para
contratação

Histórico

 
 

Foto:
Unidade

Implantadora: PREF MUN DE LIMOEIRO DO AJURU

Nome da
Obra:

EMENDA PARLAMENTAR  26780006 - Limoeiro do Ajuru - PA

Tipologia da
Obra: Ampliação  

Tipo da Obra: Ampliação  

Classificação
da Obra: Rural  

Descrição /
Composição

da Obra:
Valor Previsto

(R$): 100.000,00  

Dados da Obra

Esfera: Municipal  

Programa: Emenda Parlamentar

Modalidade de
Ensino: Fundamental  

Lista de Opções

http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObra&acao=A
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http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/exibeContrato&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/etapas_da_obra&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/vistoria&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObraRecursos&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObraDocumentos&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObraFotos&acao=A
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http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/inauguracao&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadCumprimentoObjeto&acao=A
http://simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/listaExecFinanceiraLicitacao&acao=O
javascript:janela('/obras2/obras2.php?modulo=principal/programas/proinfancia/visualizarPreObra&acao=A&preid=131554',800,600,'preobra')
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Histórico de Paralisações

Não foram encontrados Registros.

Local da Obra

CEP: 0  

Logradouro: 000

Número: 000

Complemento: 0000

Bairro: 000

Município/UF: Limoeiro do Ajuru  PA

Coordenadas Geográficas

Latitude  °  '  ''   

Longitude  °  '  ''   

Localização geográfica

Mapa Abrir Mapa

Contatos

Nome E-mail Telefone
IVANIA DE AZEVEDO NEVES ivania.neves@fnde.gov.br (61) 2022-5258

Responsáveis pela Obra

Nome E-mail Telefone Perfil Situação do
cadastro

( 287.002.872-53 ) CARLOS ERNESTO NUNES DA
SILVA

prefeituralimoajurugabpref@gmail.com (91) 99198-
3368

Gestor
Unidade

Ativo

( 410.661.462-68 ) MARIA REGINA LEAO DA SILVA mreginaleao@yahoo.com.br (91) 99135-
9618

Gestor
Unidade

Ativo

( 951.414.302-78 ) GILBERTO DE SOUZA LOPES ta2017gilbertosouza@hotmail.com (91) 98506-
6030

Fiscal
Unidade

Ativo

Contatos do PAR

 Visualizar Contatos PAR














