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Termo de Convênio que entre si celebram o
ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio do
CONSELHO GESTOR DO FUNDO
ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES
DIFUSOS. e o MUNlCÍPIO DE LAVRlNHAS,
para execução do Projeto "REFORMA E
MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO CASARÃO",
com uti Iização de recursos do Fundo Estadual de
Defesa dos Interesses Difusos - FID.

neste ato representado pelo Secretário da Justiça e Cidadania e Presidente do Conselho

Gestor, PAULO DIMAS DEBELLIS i\'lASCARETTI,. doravante denominada

CONCEDENTE, nos temlOS do artigo 5°, Parágrafo 2°, da Lei Estadual nO 6.536, de 13

de novembro de 1989, alterada pela Lei nO 13.555, de 09 de Junho de 2009, na qualidade

de Titular da Secretaria da Justiça e Cidadania, em decorrência da análise e deliberação

sobre o projeto referente à "RefOlma c Modemização do Prédio Casarão", consignado em

Ata da 41' Reunião Ordinária do CONSELHO GESTOR DO FUNDO ESTADUAL

DE DEFESA DOS lNTERESSES DIFUSOS realizada em 10 de outubro de 2018, na

qual foi selecionado e aprovado na mesma ocasião, e a PREFEITURA MUNICIPAL

DE LAVRINHAS, neste ato representado por seu Prefeito SERGIO' RUGERI DE

MELO, doravante denominado CONVENENTE, resolvem celebrar o presente

convênio, de acordo com as normas contidas na Constituição Federal de 1988; na Lei

Complementar Federal nO101, de 04 de maio de 2000; na Lei Federal n.o 8.666, de 21 de

junho de 1993, na Lei Estadual nO6.536. de 13 de novembro de 1989, alterada pela Lei

Estadual nO 13.555, de 09 de Junho de 2009 e no Decreto Estadual nO59.215, de 21 de. .
maio de 2013, e com o constante do Processo SJC/FID n°.1331571/2017, mediante as

cláusulas c condições seguintes:

o ESTADO DE SÃO PAULÕ, por intermédio do CONSELHO

GESTOR DO FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS,

~.
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CLÁUSULA PRlMEIRA - Do Objeto

O presente convênio tem como objetivo a cxecução do Pr .eto

"Reforma c Modernização do Prédio Casarão".

Parágrafo Primeiro. O Plano de Trabalho de fls. 160 a 1 4 é

parte integrante deste Convênio, independentemente de sua transcrição, constituin o o

seu Anexo I (Plano de Trabalho).

Parágrafo Segundo - O Plano de Trabalho poderá ser alterado

para melhor adequação técnica, desde que as modificações não acarretem alteraçã do
seu objeto.

Parágrafo Terceiro - As alterações referidas no pará

anterior deverão ser submetidas para apreciação e aprovação pelo Conselho Gesto do

FIO, e serão formalizadas mediante termo de aditamento a ser assinado pelos partícip

CLÁUSULA SEGUNDA - Das Atribuições dos Partícipes

I - Constituem atribuições do FIO:

a) aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessári s à
execução do Projeto;

b) examinar e aprovar, quando propostas, as excepcio ais

reformulações do Plano de Trabalho, vedada alteração da natureza do objeto pactuado;

c) transferir os recursos financeiros previstos para execução d ste

Convênio, na forma estabelecida no cronograma de desembolso do Plano de Trabal o,

observadas as disponibilidades financeiras e as n0011as legais pertinentes, especialme te

o artigo 11,92°, item I, do Decreto estadual nO59.215/2013, com a redação dada pio

Decreto n° 63.264/2018;

d) coordenar, supervisionar, fisc.alizar c avaliar a execução d

_.•.j.•I

Convênio, diretamente ou por seus Gestores noineados;
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e) examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos e da

contrapartida, em havendo;
f) estabelecer prazo para que a CONVENENTE adote as

providências necessárias para o exato cumprimento das atribuições deste Convênio,

sempre que detectada uma irregularidade;
g) atestar, ao final do ajuste, a conclusão e o regular

desenvolvimento do Projeto.

11_ Constituem atribuições da PREFEITURA MUNICIPAL

DE LAVRINIlAS:

a) executar direta ou indiretamente os trabalhos necessários á

consecução do objeto a que alude este Convênio, observando os critérios de qualidade

técnica, os prazos e os custos previstos;
b) efetuar a devolução dos recursos transferidos pelo FID,

atualizados, monetariamente, desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na

forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda 'púfilica, acrescidos de

multa no importe de 10% nos seguintes casos:
b.l) quando não executado o projeto do Convênio;

b.2) quando não for apresentada no prazo exigido, ou rejeitada a

prestação de contas;
b.3) quando os recursos forem utilizados em finã"lidadesdiversas

das estabelecidas neste Convênio;
c) providenciar para quc os recursos transferidos, enquanto não

empregados na sua finalidade, sejam obrigatoriamente aplicados em cadernetas de

poupança de instituição financcira oficial nos casos em que o uso do recurso seja em

período igualou superior a um mês, ou em fundo dc aplic~çãOfinanceira de curto prazo,

na hipótese de períodos infcriores a um mês;
d) aplicar intcgralmente os recursos repassados pelo FID,

inclusive os provenientes das aplicações das receitas financeiras realizadas, no

desenvolvimento das atividadcs previstas no Plano de Trabalho:
. . _/~-'"1.Q.---- ----.. ~
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e) recolher à conta do FIO o valor correspondente li rendime tos

de aplicação no mercado fmanceiro, referente ao período compreendido entre a liber ção

do recurso a sua utilização, quando não comprovado o seu emprego na consecuçã do

objeto, ainda que não tenha realizado sua aplicação;

f) prestar contas dos recursos, em consonância com o Plan de

Trabalho e seu cronograma fisico-financeiro, nos moldes das instruções expedidas elo

Tribunal de Contas do Estado, sem prejuízo do encaminhamento ao mesmo Tribun da

prestação que lhe for devida;

g) cumprir as disposições de compras e contratações da Lei

Federal n° 8.666/93;

h) apresentar os relatórios de execução fisico-financeira d ste

Convênio, compatível com a liberação dos recursos, devidamente aprovados pelo Ó, ão

fiscalizador delegado, ou quando solicitado pelo FIO;

i) propiciar, na sede do CONVENENTE, os meios e as condi ões

necessàrias para que os Gestores nomeados possam realizar as inspeções referente ao

andamento das atividades do Projeto;

j) arcar com quaisquer ônus de natureza trabalhista, previdcnci' ia

ou social, acaso decorrentes da execução dos trabalhos que desenvolver no âmbit do

Projeto;

c

k) arcar, a título de contrapartida adicional, com os cust S e

despesas que venham a superar o valor repassado pelo FIO, em confomúdade co o

Plano de Trabalho;

g) requer, quando neeessàrio e justificado, a prorrogaçã

prazo de execução previsto no Plano de Trabalho;
I

h) compatibilizar o objeto deste Convênio

procedimentos de prestação ambiental municipal, estadual e federal;

n) restituir eventual saldo de recursos ao FID, inclusive os

Prestação de Contas Final;

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, no prazo de 30 (trinta) ias

da conclusão do presente Convênio;

o) apresentar em 60 (sessenta) dias; findo o prazo de vigênci
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p) arcar com o valor da contrapartida, no im.porte de RS

17.233,06 (dezessete mil e dl/zen tos e trinta e três reais e seis centavos), confonne

estabelecido no Plano de Trabalho:

q) obscrvar disposições contidas no Parágrafo Primeiro do art. 37

da Constituição Federal de 1988, referente às ações publicitárias atinentes a projeto e

obras financiadas, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens quc caracterizam

promoção pessoal de autoridade ou servidorcs públicos.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Valor e do Recurso Orçamentário

o valor total do Convênio é de RS 222.037,31 (duzentos e vinte e

dois mil, Irinta e sele reais e Irinla e 1II11 cenlavos) sendo que, O valor oferecido em

contrapartida pela proponente é de RS 17.2.33,06 (dezessete mil e duunlos e trinta e três

reais e seis centavos).

o valor total solicitado ao FID é de RS 204.804,25 (dl/zellfos e

qualro mil, oitocentos e quatro reais e "ii1te e cinco celltavas), respondendo o FID pela

sua integralidade.

Recursos do FID

Programa de Trabalho: 14.422.1703.5995-0000 - Defesa de Interesses Õifusos

Unidade Gestora: 17030 - FEl) - INTERESSES DIFUSOS - FlD

Gestão: \ 700\ - Secretaria da Justiça e Cidadania

Natureza da Despesa: 444051

Valor: RS 204.804,25 (duulltos e quatro mil. oitocelltos e quatro reais e villte e cillCO

centavos

FOllte de Recursos: 003001078
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CLÁUSULA QUARTA - Da Liberação dos Recursos

o FIO transferirá os recursos previstos na CLÁUS LA

TERCEIRA em favor da CONVENENTE, na conta específica, vinculada ao Conv nio,

no Banco do Brasil (00 I), Agência n° 0449-9, Conta Corrente n° 73.121-8.

Par,igrafo Primeiro - A movimcntação dos referidos recursos

será exclusivamente efetuada para o pagamento de despesas previstas no Plan de

Trabalho, mediante cheque nominativo ao credor, ordem bancária ou transfer- cia

eletrõnica disponível, em que fiquem identificadas suas destinações e, no cas de

pagamento, o credor, vedada aplicação em finalidade diversa, ainda que em ca áter

emergencial.

Parágrafo Segundo - A liberação da importância referid na

CLÁUSULA TERCEIRA será feita somente após a conclusão do objeto por part do

beneficiário, ou parceladamente, após a medição de cada etapa concluída, obedec ndo

aos respectivos projetos básicos, fases de execução, cronogramas de desempe o e

sempre mediante comprovação por órgão ou agentes técnicos.

CLÁUSULA QUINTA - Do Plano de Trabalho

A CONVENENTE, para alcance do objeto pactuado, obriga e a

cumprir o Plano de Trabalho especialmente elaborado.

Parágrafo Primeiro Excepcionalmente, admitir-se- a

reformulação do Plano de Trabalho pela CONVENENTE, desde que previam nte

apreciado pelo FIO, vedada, porém, a mudança dc objeto.

CLÁUSULA SEXTA - Da Utilização Do Pessoal

A utilização temporária de pessoal pela CONVENENTE, q se

tomar necessária para execução do objeto destc Convênio, não figura vín ulo---.)./"-7~>-_
..~-- --~
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Assinatura

empregatício, de qualquer natureza, nem gerará qualquer tipo de obrigação trabalhista ou

previdenciária para o FIO.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Ação Prnmocional

Em todas as ações dc divulgação elou promocionais relacionadas

com o objeto do presente Convênio, será obrigatoriamente destacada a participação do

FIO, vinculado à Secretaria da Justiça e Cidadania do Governo do Estado de São Paulo,

ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção'

pessoal ou de autoridades ou servidores públicos, nos tern10S do disposto no Parágrafo

Primeiro do art. 37 da Constituição Federal.

CLÁUSULA OITAVA - Da Villência

o prazo de vigência do presente Convênio é de 12 (doze) meses, a

contar da data de sua assinatura.

Parágrafo Primeiro - Havendo motivo relevante e interesse dos

partícipes, o presente convênio poderá ser prorrogado pelo prazo necessário à conclusão

de seu objeto, até o limite de 5 (cinco) anos, mediante Termo de Aditamento.

Parállrafo Segundo - O Convênio somente poderá ser alterado

mediante proposta da CONVENENTE ao FIO, devidamente justificada, a ser apresentada

no prazo minimo de 90 (noventa) dias antes do término de sua vigência, sendo vedado o

aditan1ento com intuito de alterar o objeto do presente instrumento.

CLÁUSULA NONA - Da Destinação Dos Bens

Os bens materiais c. equipamentos adquiridos com recursos

financeiros repassados pelo FIO, no âmbito do presente ConvêniR.- integrarão o
(-- , .-

, ~ "---- 1 /7./ .Y-------. (
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patrimônio da CONVENENTE, após a aprovação da Prestação de Contas Final do

Convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA - Do Controle e Fiscalização

É assegurada ao FIO a prerrogativa de exercer, por si ou or

terceiros mediante delegação, o controle e fiscalização sobre a execução do Projeto do

objeto deste Convênio.

Parágrafo Único - Fica facultado ao FIO assumir ou transfer r a

execução do Convênio, no caso de paralisação injustificada pela CONVENENTE, o de

fato relevante, a fim de evitar a descontinuidade dn serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Da Glosa Das Despesas

Serão glosadas as despesas porventu~a realizadas m

finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergê ia,

com posterior cobertura, e especialmente que:

a) cobrir/efetuar despesas a título de taxa de

administração, gerência ou similar, bem como a contratação de pessoal a-qualquer tit lo,

exceto de serviços de terceiros, diretamente vinculados à execução do objeto do

Convênio;

b) realizar despesas em data anterior ou poste ri r a

vigência deste instrumento, ou atribuir-lhes efeitos financeiros retroativos;

c) efetivar despesas com multas, juros ou corr ção

monetária, decorrentes de pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;

d) efetuar despesas relativas à prestação de serviço de

consultoria, assistência técnica ou assemelhada, por se,vidor ou empregado públic da '\ /

Administração Pública, que pertença, esteja lotado ou em exercício no quadro funci nasl 1\'
. _--7X_/'

.' -
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de qualquer dos partícipes ou de qualquer outro órgão ou entidade da Administração

Pública;
e) aplicação dos recursos no mercado financeiro,

excetuadas as autorizadas por lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Prestação de Contas

1- P,'estaçiio de contas Parcial

A CONVENENTE prestara contas ao Conselho Gestor do FIO

mediante a apresentação de relatórios mensais de execução técnica e físico-financeira,

acompanhados dos comprovantes fiscais das despesas efetuadas, no prazo máximo de 30

(trinta) dias, a contar do último desembolso previsto no cronograma de desembolso e de

execução constante do Plano de Trabalho, acompanhados pelos seguintes documentos:

I - Oficio de encaminhamento da Prestação de Gontas;

11- Relatórios de Prestaç.ão de Contas parcial contidos no item 23

do Manual Basico para apresentação de projetos FlD 2017, assinados pelo gestor do

convênio bem como pelo responsável do órgão.

Ill- Cópias de todas as notas fiscais ou recibos, devidamente

emitidos em nome da CONVENENTE, carimbados e assinados em seus originais, com os

carimbos: "Convênio FlD nO", "Atesto recebimento" e "Confere com original".

IV - Justificativa detalhada para cada um dos comprovantes de

despesa;

V - Cópia dos extratos bancários da couta corrente citada na

CLÁUSULA QUARTA, de todos os meses durante a execução do Projeto, inclusive os

de aplicaç.ão financeira;

VI - Contratos celebrados entre a CONVENENTE e prestadores de

serviços (autónomo ou empresas terceirizadas), desde que relacionados ao objeto do

presente Convênio;
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VII - Se no projeto houver pagamento a autônomos (com RPA ou

nota fiscal com CPF), deverão ser encaminhados os comprovantes do recolhimento do

INSS, ou seja, as Guias de GPS e SEFIPs, tanto da partc patronal quanto da parte do

empregado;

VIII - Comprovantc de recolhimento dos recursos não aplica os,

quando for o caso, à conta indicada pela Secretaria da Justiça e Cidadania;

IX - Parecer de acompanhamento do Projeto emitido e assin do

pelo responsável pela fiscalização da CONVENENTE;

X - Fotos do Projeto.

Parágrafo Primeiro - Os originais das faturas, notas fisc is,

recibos e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos m

nome da CONVENENTE, e mantidos em arquivos em boa ordem, no próprio local m

que forem contabilizados, à disposição dos órgãos tisealizadores (de controle intem e

ex temo ) pelo prazo de OS (cinco) anos, contados da aprovação da prestação de co tas

pelo gestor técnico, o mesmo ocorrendo com relação aos comprovantes emitidos pios

prestadores de serviço.

Parágrafo Segu ndo - As prestações de contas serão pauto as

conforme o capla dcsta cláusula, bem como no ivIanual dc Convênios da Secretari da

Justiça e Cidadania e nas normas constantes das Instruções nO 02/2016 do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.

Parágrafo Terceiro A CONVENENTE deverá ai ,da

encaminhar até o dia 3 J de janeiro de cada ano os documentos exigidos pelo artigo OS

das Instruções nO02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à Secretari da

Justiça e Cidadania.

Parágrafo Quarto - A conclusão do Projeto será atestada cio

FID, através dos seus Gestores nomeados, após as providencias e diligências qu se

mostrarem pertinentes para tanto.

\~/
1,\10 '\
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Il- Prestação de contas Anual

A CONVENENTE prestará contas Anual ao Conselho Gestor do

FIO até a data de 31 de março de acordo COI11 artigo 105 da instrução 02/2016 do

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além dos documentos relacionados na

referido artigo deverá acompanhar o Anexo RI' 03.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Da Restituição dos Recursos

Quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da

estabelecida neste instrumento ou a prestação de contas não for apresentada na prazo

exigido, ou for rejeitada, bem C0l110 não for executado o objeto da avença, ressalvadas as

hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovada, a CONVENENTE,

deverá restituir o valor recebido, acrescido de juros legais e correção monetária, segundo

a legislação de regência, a partir da data de seu recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Da Rescisão e da Denúncia

<

Este Convênio poderá ser rescindido, auiomaticamente, por

infração legal ou descumprimento total ou parcial das cláusulas ora pactuadas, ou pela

superveniência de norma legal ou evento que o tome material ou formalmente

inexequível e, particularmente, quando constatadas as seguintes situações:

a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) Aplicação dos recursos no mercado financeiro, excetuadas as

autorizações especificas contidas na legislação;

c) Falta de apresentação, pela CONVENENTE, dos relatórios de

execução técnica c fisieo financeira, e da prestação de contas

nos prazos estabelecidos.

Parágrafo Primeiro - Este Convênio poderá ainda ser denunciado

pelos partícipes, por desinteresse unilateral ou consensual, observado o aviso prévio de

30 (trinta) dias antes do término da execução estabelecida riO Plano de Trabalho, findo os

quais será dada publicidade do ato.
,----.'--"y ..-./'- . i'11

_' ~i
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Parágrafo Segundo - Diante de denúncia ou qualquer d s

hipóteses que implique a rescisão deste Convênio, ficam os partícipes responsáveis pel s

atribuições decorrentes do prazo em que tenha vigido este instrumento, creditando- c

lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo período.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Das Dúvidas

As dúvidas suscitadas pela COl'NENENTE na execução deste Convên o
serão dirimidas pelo FIO, quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Das Comunicações e Registros das Ocorrências

Todas as comunicações relativas a? presente Convênio serão considerad s
como regularmente feitas, quando entregues ou enviadas por oficio ou e-mai!o

Parágrafo Primeiro - As comunicações dirigidas à .COl'NENEN.
deverão ser encaminhadas ao seguinte endereço: Paço Municipal, n' 200, ou para os

mails: prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br - planobras@lavrinhas.sp.gov.br.

Parágrafo Segundo - As comunicações dirigidas ao FID deverão s r

encaminhadas à Secretaria da Justiça e Cidadania, no seguinte endereço: Pátio o

Colégio, n' 184, 2° andar, Sala FIO, CEP O IO 16-040, Centro, São Paulo/SI' ou para o _
mai! fid(ci)justica.sp.gov.br.

Parágrafo Terceiro - As alterações de endereço, e-mai!, ou telefone, e
qualquer dos participes, deverão ser imediatamente comunicadas por escrito.

mailto:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
mailto:planobras@lavrinhas.sp.gov.br.
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Da Publicação.

Assinatura

•

A publicação do presentc instrumento será efetuada, em extrato, no Diário

Oficial do Estado de São Paulo, até o quinto dia útil do mês subsequcnte ao de sua

assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA OITA VA - Da Indicação dos Representantes

o FIO e a CONVENENTE, indicarão os respectivos representantes

encarregados de acompanhar e tiscalizar a cxecução deste convênio, os quais poderão ser

substituídos mediantc prévia comunicação por escrito entre os partícipes.

CLAuSULA DÉCIMA NONA - Do Foro

Para dirimir os conflitos decorrentes da exccução deste Convênio, fica

eleito o foro da Capital do Estado dc São Paulo, com renúncia expressa a qualquer outro,

por mais privilcgiado quc seja.

E, para validade do quc pelos partICIpes foram pactuados, fimlam este

Instrumento em 03 (três) vias de igual tcor c forma, para que surtam seus jurídicos e

legais efeitos.

~ -,.------
PAULO DIMAS DEBELLIS MASCARETTI

Secretário da Justiça e Cidadania e
Presidente do Conselho Gestor do FID

~/ .

lI/
SERGIO RUGJ};;,RI DE MELO

Pref.cito d07i;'ii:I~~0 de Lavrinhas.,\. ,.
'/ \\ ,
.•....._/
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o
Processo n

In~ti!:lJlç'o I

Folha "0:- _

.c. JOfMnFlCAÇ'ÂO DE"ouTRAs !l~~ PART1CPAHTE$1 OR'GÂos.. ENTIDADES E £MPRESM. NÁcICWA.lS ou INn:RHA~JS;EHVOl"'I04S.,
NAREA1JZA,ÇJ,O~~' "'•. ",' .,.~". 1;, . ~ ' ... :.1,t.

CNPJ:

o Dl•.• ~oF':;l"Ilo-o

O FlH'lIlI''lI1

Eom~i/:

o OirE:(l •.••fl\I"~C

O Etl."1ua'

I
t""):

tnslltulçlo 11 I
T.Juto ••• : IRelllmD lurl'l!4:(l1 E.sfe •.••• <!fTrinWnll ••.•

O l~r.,FüM""O I O Io;.""to~rt.•..Y.~ I
O IFt:m'1 O jEm,julll 10 Mor.:::;l;ll

eltl:e~~t'): I I M\lI"'~>rkl: I ~, I
E.m"ll, N:tlhl"e:r" d. p"nl(;lp.1!;j:o:

In~lJIul<;JD 1Jl I I CNPJ:

I
I T"~'()f_. IRogltM JurlftlcO I Esfto •• Adml••luuU~.

I <

O IQIrlol'OP,jtJl«l 10 1~'llI"M:.:l," I
D IF~1~1 I (=:J IE5'~~"" 10 "',""'=~"

End •.n,o' I I Iol".>lclpl<): I "" I
E ..•••• i!: Na"~:1 d. p"rtkr~çjo:
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" , Processo nO _

Folha nO _

AssinAtura

~''''''''''~Ol~$)'.~~" • •••• 3;- ,"" ",,,,,~~,, ''~';<'""f"."":J,f.~l""'JiiW
1ül.urt .•• 6a c.1ol>"'~- E.5p.c~aç,lo ,~, Coroudl,tll. Proptan_

U:l'l!1 0'...., •• I~.r~•.•~. 2::.0.;1.)l lCol.8!.'ot.a 11.2J].06

..
TOTAL GERAL 222.037.31 2lW.eIl4.2$ 17.233.06
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PtOCêSSO on

FOlha nO li:,...'"
-- -

A:.::.inHtur~

7. ES?i:'::;IFlCAçAO DA CONTRAPARTIDA R$

Ra~ur"5".n"•••~<llr".lei} " 17.23~.*

e("~ • ",.- •.1,01 '~u,..:><fllf;..illT.• nt. n •••nlour1lv-el! [eZI

T:laljC1 • C2J " 17.23~.(I';

Do:-ttlltliUll~l1tu C1

lt"m
[){o~.:.ri.;;~~ Valor

2.C CONSTAUÇÃ.O CE BAPw.H,HlO

2.0.5 R(vIDIMWTO

2 (I.S.l.l Ct,~••;~'::J1:4 c.;:r: ~r\!l!gr.-na (112.:3t-.'l2 XR54.Nj " sn 57

~.O PAVIMENTAÇÃO rxTfllNA E PORl Ao

, P;h'm( ••ta;ao em [ajo!! :::e':;;'r'(fet.:l ~SMi>.,t:!pe~:~'~ r, :."1, t;~.;::;: r,;~'u;e. rea:"gUlaf. ~~.:~."jc" 16 13CH, (Nr. ;i':"l1lc em ateia (154,'':Mj

" 1053<:,16t:'~_l
,MZX~~8.4~l

£:.':'.2 Guia ;:(~- •..l'ivldild, reta llpu Pr.',:iP 1":" Ftk 2S Mp! :':0,50 M X "5 45,21) " 2.Ei3,11

:.':'.3 Sarjeta :::.:lar/e;!;;? rr,.j:,j,:;o10 ;'I•• :c.o1 t,pu pr.:;;? eM c.:.mr ~:: ;;ClmFeK Z5 ~~Pil12.20 "") x fi:;:;C; ~ 35) " 1.217,31

'.C SERVIÇOS COMPLEMENTAõl.E.S (PAiSAGISMO)

7.':'.1 PI;;o1lio de 6r~r.;~ !::~l.lais tI"" p:~~as !;:'8~~S e áreas &t.~I~~:i~~1<:'l,3SM2 X,,;5,),72) 'S U?':'.~!!

7.0.2 Arbusto A.:.~It!.a• h,.O,~ iIO,!!Om 111.'Y.i~!'iiD XílS34,511 'S :!~ry.3a

7.0.3 Art:;,osto Maréla. h" O,SC!T. (11,00 !.IN! X ~S29.a4) " 3!3,35

7.~.4 •••.'tr'l1t~ A!••ffia.,.:b. h" C,5I] iI'],50 m (ll,t'IJ L'NiX"'.S27,~71 " ]001,48

7.0.5 .:.tb •.•!"tc-CUfcuiilO' h'" 0.&<) a \i,.90 m (12.00 UNI x Rs~e,B.4, " ~!S,20

iOTAl'l ,s 11.2.33,06

DC't.'lham,:,nto C2

llem I Oe:l;<:.;iç.:lou VlloJf

I

TOTAl-l r

TOiAl
G~R:'l.

1.'
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ProcesSO n°:..-----------
Fo'hll nO~__ -------------
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9. CRONOGRAMA F[S!Ç;O.fINANCEIRO OEEXECUÇÃO 0,0 PROJETO • ,'c>, , •
- I<Ç:: '::'~"'- '.~'~.- ' .•••. ', ..•• '!' .• - -, .•' ,-._.:a,., .-.: ••....,...... L-,3' .',

lodlclOol" n.ko eSllmetlvl di cu,lol (R51
C•••••_""""'h ••••~Elap. OU .•~ .•.... c",=g"'''' "~""OI_""_,, !e-nl<. •••••••••••__MIlI. FIII eapeciftClç10 d •• Dnspun

8eMlIollrIH ,•.......,".-._ .......•....... tlllóf"",•••AtcloO,•••• flll_
• n••••••••Unldad. Ou,nlld.dt1 .Valor UnlUtfo V.larlol.1 1Il'I••••_ •••••• C<>n'IIJ'O"" ••••

8.1 FIO (despesas correntes + despesas de capItal)

8.1.2 Despesas de capital

8,1.2.1 Obras e lnstalllçOfl9

1 SEFlVIÇOSINICWS (PLACA DE OBRAI

Plllca de ioenlj(~ p.l'a obra Ml 4,00 41\8,80 1.795.20

SUB.TOTAl 1.795.20

, CONSTRUÇÃODE 8ANHEIRO

Broca em concreto armado di:aml!UO dt! 25 em
M 18,00 60.38 1.086,84

A1vl!nilrla de rmba\ilmento em bloco de conu('IO 14 • 19.39 em . da5se A
(01llura" SCk:m) Ml 8.88 72,S" flIl4,16

Aterro manu~f aplloado de •.lrea Inlerna com maço de 30 kg
M' 9,8'; 49.34 486,00

Tubo de PVC11&1(10 branco, ponta~ Usas. soldâvel, linha esgoto série normal, DN" 40
mm.lntlusJve cone.ões M '.00 27,29 S4.5f1

Tubo de PVC(Igido branco P.E1 com vlrolal:' anel de bOrlacha. linh, esgoto st-rie
normal. DN: 75 mm. inclusive conelll'lf!~ M 4,50 53,87 242.'12
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Tubo de PVC rllldo branco Pll.Ilcom vlrol~ C anel de borracha,lInh~ esgOlO série
14,85 60,25 894,71

normal, DN'" 100 mm, Indusive coneJI6es
M

ülll.a sHonada de PVCrlgldo de 150 .1851175 mm, (001 &relha
l.OO 81,27 249,81UN

forma em madeir~ comum para fundaçJo
68,44 416,12M2 6.08

Armadur~ em barra de aço CA-SOIAou 8) fyk", 500 MP••
KG 44,OJ 7,17 315,70

Concreto preparado na local, fde '" 30,0 MPa M3 0,90 411,12 170,19

lõInçamcnto e ~densamento de concreto ou massa em fundaçJo M3 0,90 114,53 121,08

Conaeto prepuado no local, Ide: li 20,0 MPa M3 0.68 370,78 252,13

lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundilçlio M3 0,68 134,53 91,48

Armadur~ em barra de aço CA-SO(Aou 8) fyk= 500 MPa
KG 56,05 7,17 401,88

Conacto preparado no local, fck" 30,0 Ml"a M3 0,54 411,32 Z22,11

Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundaç:lo M3 0,54 134,53 72,65

Armadurill em barra de aço CA.50 (Aou 8) fyk- Soo MPa
KG 4l.65 1,17 312,97

Conaeto preparado no local, fclt •• 30,0 MPa -
M3 1.22 411.32 501.81

. l4nçamento e adensamento de concrelo ou massa t!m fundaçJo
1,22 134,53 164,13M3

Pré.laje em painel pnHabriudo trcliçada, H=RCll M2 13,69 86,99 1.190,89

Concreto preparado no local, fclt = 20,0 MPa M3 0.68 370,18 2..'.2,13

~ - ,\x
\,

\y\)
J..•_ •..•. ,'

I

I

,

]:o

"""O~
C.•
"

"li

2-:r
""o

~.•
O
()

"'"'"O"o

l-.
"6'

~



~
.."ç:O.

.~~

.!

\
\(J\ )
/ ~J

lilnÇõlmenlO e "dens.1mento de concreto ou masu em fund ••ç:io
0,68M] 134,53 91.,.48

Alvenaria de bloco cerAmlco de vedaç~o, uso re\ll!uldo, de 9 on
Ml 73,52 5],29 ].917,88

Reservatório em palletlleno com tampa de rosca, capadd"de de 1.000 litros
1,00 534,88UN 5]01,88

Estrutura em terças par" telhas de b.1rro
24,01 1.6]6,28M' 68.1!)

Telh ••de billro tipo Italiana
25,93M' 50,50 1.309,47

Embaço desempenildo tom espuma de poliéster
55.55 20,45 1.340,50Ml

Embaço comum
M' 72.65 16,58 U04.54

Revestimento em placa cel~mlca esmaltad ••, tipo monoporasa, retangular.
62.80 76.83assentado e reJuntado com argilmilua lndustrlalilolda Ml 4.8201.92

Revestimento em porcel"nato esmallildo polido polIa Ateu Internas e ambientes
com tt,uello méulo. "rupo de absorçJo 81a, a~5entado com .rgamllssiI colante 11.'Xl 11;5,49 1.%9,33
Indunrl,dllada, reluntéldo M2
Caixilho em madeira maximar

1,92 556.27 1.068,001
Ml

\/ldro fantélsla colorido de l/4 mm
M' l~O 249,72 374,58

Porta milcho e fl!mea com batente de madeira - 80 I. 210 cm
UN ],DO 768,05 2.304,15

PortaliSôl com batente melAfico. 60 I. 160 cm
UN ',DO 367,57 735,14

" 'V
Tubo de PVCrigldo sold~ .••ell1larrom, DN.••50 mm,lI 1/2'1, induslve conel.ôcs O "6,DO 38,38 OM 230,28 :r nCl "Tubo de PVCrlttido soldAvel marrom, ON. 25 mm, 13/4'1, Indusive conexões " "M 24,00 24,00 576,00 O "O
EnBate flel.lvel de PVCON. 1/2'

UN 7,DO 9,87 69,09 ~ "O

V:'lvula de PVCp~ra lavatório
\ "UN ],DO 5.39 16.11

~
5lf:io IlI:'srJco sanfonado uni venal de t. c:UN 3,DO 26,15 78,45 ""

~ ---
\(
, '-
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.
Tubo de liga~o par~sanUóirio UN 4,00 40,81 163,48

V~l••.ura d~metal cromado de 11/2" UN 1,00 74,25 14,25

Reparo para vah/Ula de desc.;rgiJ UN 1,00 82,90 82,90

6ot:lo para v:'lvuliJ de desarla UN 1,00 45,28 45,28

D1nopla para v;llvula de desarlta UN 1,00 102,82 102,82

Torneira de baia, ON" 3/4. UN 1,00 69,80 69,80

TIntalatel( em massa,lnduslve preparo M2 11,90 21,27 253,11

TInta acr/llca em massil,lnduslve preparo M2 53,60 22,60 1.2 1 1,!6

Vernr, fungidd •• para madeira M2 14.01 16.82 135,65

Eletrodulo de PVC corrugaclo fleKivt>l reforçado, diâmetro cllterno de 20 mm
M 14,00 13,44 lSS,l6

Cal••• em PVC oaogonal de 4' l( 4' UN ',00 15,15 60,60

Ca!Ka em Pile de 4" l( 2" UN 6,00 11,57 69,42

cabo de cobre de 4 mml, Isolamento 750 V -l~lação em PIle 70"'C M 20054 ',40 90,38
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Aterro manual aplloado de ;ire ••lntern,] com maço de 30 kf:

M3 75,00 "'9,34 ],700,50

Pavlmenlaç30 em la/ata de concreto 35 MPa. eijlessura 6 em. tipos: raquete.
M2 48,50 68,44 3.319.34ret.lnllular. sextavado e 16 faces. com re/unte em <lf('ia

Chapl~co 1:4 com areia grossa
M2 S9.~O 4,75 282,6]

Embaço desempenado com espuma de poliéster
M2 59,50 20,45 1.216,78

nnla "cflllea em massa, Indu~ve prepara
22,60 l.344,70M2 59,50

Corrimão tubular em aço galvilnil.ldo. dl~melro 1 1/2'
97.,00 144,10 13.257,20M

SUB-TOTAL
28.102,40

4 CASAdo

OemoUç.:lomanual de revestimento cer3mlco. incluIndo 11base
77,00 9.58 737,66M2

Retirada de batente com guarnição e peças lIncilres em madeira. dlumb ••do5
10,59 79,43M 7.50

Demolição milnual de alvenaria de elevélçAo ou elemento valado, Indulndo
0,46 Gl.90 29.39revestImento M3

Tubo de PVC rlgido br.nco p~a com virola e anel de borracha. linha e~golO série
tS,OO 60,25 901,7Snormal. ON~ tOO mm.lnclusll/C cone~ões M

Enlradot completa de Il.!isGlP domiciliar com 2 bulões de 13 kC
l,OO 1.980,19 1.980,l!.lUN

, Alvcnaria de bloco cer~mico de vedaçJo, uso reveSlldo, de 14 on
2,70 61,6S 166,46M2

ChOlplsco1:4 com arei ••grOSSiI
4,75 14,25M2 3.00

Embaço desempenOldo com e'puma de poliéster
M2 3.00 20.45 61,35 ." '1l

~ :::
Embaço comum 1;- nM2 31.50 16,58 522,27 ~
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Call(~ de gordura em alvenaria, 60 11GO. 60 em UN 1,00 250,64 250,64

Tampo/bancada enl granIto arnl!nd03, espeuUfil de 2 em M2 1,20 579,83 695,8(1

Cuba em aço lnollldável sImples de S60d30d40mm
UN 1,00 2.115,32 245.32

Válvula de meul O'omado de 11/2' UN 1,00 74,25 74,25

PorU de arm:Hlo sob plõl revestimento em Iilmlnado. de abrI! M2 1,20 629,8] 755,80

Tornelra de mes.;j para pia com blCitmóvel e areJildot em latao rundido CJom<ldo UN 1,00 149,09 149,09

Peitoril em concreto Simples M 3,00 61.'\0 184,20

Revestimento em placa cer:lmlc.a ~maltada. tipo monopOfOsa, retancular.
assentado e reJuntildo com ar!amassa Industrlalllilda M2 31.50 76.83 2.420,15

Regl.Jlilrlz;J~o de piso com nata de dmento M2 49,00 22.24 1.089,76

Piso em ladrilho hidrâullco v.IJrlas(ores 20 II 20 em, ilssentado com arg;'tmassa
,,-

colante industrlati~ada M2 1,00 79,30 79,30

M.n~ corrida iI base de PVA M2 84,50 10,73 906,69

Tinlil Utex em massa, lnduslve preparo M2 84.50 21,21 1.797,32

Ctlhtilho em madeira milll';mar M2 2.40 556,27 l.33S,05

Pré.laje em painel pnHabr1cildo treliçado, H,. 8 em
M2 7.50 86,99 652,43

Concreto preparado no tocaI, fck "20,0 MPa M3 1,00 370,78 370.78

U1nçamento e adensamento de concreto ou musa em lundaç30 M3 1.00 nt.53 B4,S3

Conim'o tubular em aço lalvanludo. di.\metro 2. M 21.00 1&0,25 4.326,75

Soalho em l.ibua de madeira aparelhada, M2 7,00 277.43 1.942,01

Caixilho em madeira tipo veneliana de correr Ml 29,28 558,38 16.349,37
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Folh~ de!porta venezIana madça, sob medida
18.90 576,78 10.901,14Ml

-Dobradiça em lat:lo cromado reforçada de 3l/2u I( 3~~.para portil de até 3S kl"
110,00 40.12 4.413,20UN

Vidro ran~slil colorido de 3/4 mrn
Ml 14,00 249,72 3.496,08

Emboço desempenado com espuma de poliéster
20,45 2.975,48Ml 145.50

Massa tofrlda li base de resina ;CliIla
Ml 395,00 12.10 4.n9,SO

Massa corrida li base de PVA Ml 188.50 10.7) 2.022,61

nnta ilallla em massa, lnduslve preparo
395.00 22,60 8.927,00Ml

Tinta Utex em m.mõl. IndusJve preparo
4.009,40Ml 188.50 21,27

Remoç:lo de Pintura em superRde de m;ldelra e Ou ml'lJllcils com produlOS Ml 196,46 10,65 2.092,30
qulmlcos

Vernll fungldef;l pari! madeira
5]0,00 16,82 8.914,60Ml

Raspagem com Cillafelilç:lo e apllcaç:lo em verniz slntéco Ml 123,00 75,90 9.335,70

Quadro de distribuIção universal de embutIr, para dhluntores 24 DIN118 Boll-on.
1.00 514,30 514,30

15OA. sem componentes UN

DlsJuntor termomagru!th:o, trlpolar 120/3BOV, corrente de tOA até 50 A
10,00 129,55 t.295,50UN

. Eletrodulo de PVCcorrucado flellivelleve, dl:lmelro elllemo de 32 mm
75,00 14,44 1.083,00M

Tomada 2P+T de 10 A • 250 V, completa
24,00 20,82 499.68CJ

Cólbo de cobre de 6 mml, isolamento 750 V. IsolaçJo em f1VC 10'C
40,00 5,82 232,80~

"Cabo de cobre de 4 mml• Isolam enio 7S0V.lsolaçDo em PVC 70'( O .,
M 380,00 4,40 1.672,00 O~ n

C4bo de cobre de 2.5 mm~,lsolamento 150 V .lsolilçDo em PVC 70'(
460,00 2,83 1.301,80 '0 ~, M j;
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(onjunto 11ntcrruptor sImples e 1 tomada 2P+T de 10 A. completo
UN 2,00 2&,74 53,48

COl'llunto 21nterruplores simples e 1 tomada 2r+T de 10 A, completo
UN 1.00 32,89 32,89

Plafon plóistlco e/ou PV( par;lllcabamento de ponto de IUl, «Im soquele e.2] para
l;lmpada fluorescente compacta

UN 4,00 9,19 35,76

lumln.1rla arandela retilngulólf fechó'ldó'lparó'lllumlnaçao e~tertla, tipo pétala
pequena

UN 14,00 240,94 3.373,16

SUB-TOTAL 110.216,32

5 ILUMINAÇÃOEXTERNA(POSTEAMENTO)

Poste telccOnlco reto em aço SAE1010/1020 galvanizado a fogo, alturOJide 4,00 m
6.930,80UN 8,00 856,35

Suporte tubular de f1~aç:lo em poste par •• 2lumln;lrlas tipo pél;ll/a
774,96UN 8,(J() 96,87

LutOlrl.1rlarctanllular fp.chada para ltumlnllç10 uterna ~ poste, tipo pitala
16,00 5.317,92

pequena
UN 332,37

SUa.TOTAL 13.023,68

6 PAVIMENTAÇÃOEKTERNAE PORTÃO

Ml 6,00 811,13 4.866,78
Poru/nortl0 de abrIr em chan;ll, sob medida

M2 6,00 12,98 77,88
f'rep':lfo de base nara superficie met.1Uca com fundo antio.id;llnte

Etm;lllte a base de .1l'ua em estrutura met.lili~
M2 6,00 36,74 220,44

SUB-TOTAL 5.165.10
,.
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, SERViÇOS COMPLEMENTARES [PAISAGISMO)

Pliintlo de grólma batatals em plac.u (praças e tlreOisabertasl
9,24 1.270,68 R'M2 13752

Arbusto Al.lIlea . h'" 0,60 a 0,80 m
11,00 34,58 3BO,]8 R'UN

Arbusto Mareia. h" 0,50 m
328.]5 R'UN 11,00 29,85

Arbusto Alamandii • h", 0,60 a O,BOm
27.68 304,48 R'UN 11,00

Arbusto CureuUl:o, h. 0,60 iI 0,80 m
38,85 466,20 RfUN 12,00

2.750,09sua.TOTAl

I VALOR TOTAL CONTRAPARTIDA (R$l I 17.233,06 I
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10. CROHQGP":'WA DE ExECuÇÃO IMETA, ErAFAOtJ FASE}

Indicador Fisico Durôlç~('I
M~t.lI Etapa 011 Fase

fm~"SlII1 Ur.I;:l~.j~ Ou""lhl ••:!. I,,!~io T• .-mln"

1 SERViÇOS INICIAIS m' ~.'Xl ..- / .,,,,Ii,

, CONST!HJçl0 DEBA'~HftQO 4.mh "MU

Broca I!I':":;;;r,,;:reto armada dam€;\fu de 25:m m ~!.:.,

f,~nilri! deêmba~a;To"f\;Ci~ bi(l(;ldI!C.r.•.",!O :4. lS ~39:-n. ,I;j;•• t A
m' ~.~!

(ôl1lvfll" SQo:;ml

':'II!H••m"nual 1~llo~.1c:te ,iru j"!etnl :,:.':1rr'<:l;=1(' 30;'1': m' !.!5

Tubo de P',1Crlg1dobr<l"(o. pc~t.u I!us. sc!d:j'..el. li.~!':ile£ii\)!: sif;e nutm ••l. DN: 40 m i.~
mm.l"clus:"e cone,~=s
Tubo de PVCrit;ido branco r.e com ""vli I! anti dI! b~.frac~a.li"t-! iOS£C't::;,trie m 4.~f)

normal, DN- 7; mm. Inclusive c,,(I~_.~~s
T1.1:"de F".rC rrg!d: ':)rar"o PAi! corrovir'.:'! lO lI",~lll\, t.~".I.:",". li"",,, P'i:C't:: ;~r;e m 14,!S
(•••,mal, DNo;100mm, In(~'Si~e ~,-,"e,"'.~~~

Cab! slfQnida dI! PVCril;,Jo dI! 150x 185x 7S r"':-n.",m ltr«!~h~ "" 3."" brocesso n
Forma em m"dtoira coml,ompiorl fund!<;!o !1'" !;.('~ ~olha nO
Arm<,dura tombojrra de I;~ CA.5G!A ou Bj fyl<••500 MP~ k, 44.~!

Con~l':!to ;=r..:j).r.óç '1" Ice!l. fe~" 30.') ~.~••~ m' O.':"::
j SSlnaturé

Llr1Çi1lT"ot"t(le Idt'H3m~r,t" de c,)"erH'" :)u ma;:'! e", l.:.,d~,;:~ m' C:~O

Concreta pre.p;H••.~G1'10le:,I. !ck •• 20.(\Mi ••• m' C'.~~

Lançam\!n!O e 1<j!~.:;2m.:r.:ode co"{'et,,:,\.I massa em fvr..1~.;:So m' ::.~~

:..rma~:J~ e'TIbarn de açl' CA.5(JIA0lJ a: ~ik••5(00 MP! k, 5~.:5

CO'1{r=:~ preparado llG I?CiI1. fek" 30,0 Mt'a m' e>'
la0';ilml.'/lIC e aden~ml.'"t~ de eonueto ou m1iiSJ em 1••n':";;;10 m' 0.5'

A;m~':!'Jn eft\ bima :lI! ;;0 CA-50 (A0\151~.•.k••5':-;: ~.~i'" k, "!.~~

C,mr',!!lo Pl"epêrr.1ü no ;~nl. fck ••3000 Mi'. m' 1.2:

lllr<;a"H'n{v e aderua1':",~lIto:!e (Qf'cre:;: (lUm~;SJ em fur,C::;;~(1 m' 1.:2 •
Prê-laje em paInel pré.hbric~do !,!li~3t10. H" S:-n m' !!,~9

CC""Ctttc ;><tpnr:u:c no loul, fel<. 2'::.1)r.~p' ~, C.f~

lanl;~m""••to t "dtr{Jrr~r.l" de co,,~,~tl! ou lT.a.:.1 em !ur,d~~!o m' (ve

A:\Ien.ria de.bi,;,c.:::tor~iT';'C de ved .•ç~!l. U!Crc;,.e}ti'l~. d~ 9::TI m' n.S2

Reser.;uõriu em pcr~tjl ••no tom ta'TIP~d@ros~. caraeid~"e de 1.(00 lItros "" 1.':'('1

..
E.Juo••"'tura em terças ;"rJ tel":as de barro m' 1•.QI

Tt'''a de burolipG lull,o, m' Z~!H

Chilpi5~~ 1;4 c.,." ar;:l1!.~r:s;~ m' tU.H

E",b~,;,: t:e.am;:;~n"d:l :om e~ilU<r.ade p<::,I;~.:rr m' 6S~S

Embcço :()mum m' 12.l;S

RI!".resUm~n:oem placa cer~mica e~;r;;;Iti'<1~.I;j)C!'flOr.olj:..::r:;:a,re:~r.guI3r. ~::S!••t?'.lo
m' 62.~~

e reJuII:aco com ""rolHJ ir.dustrl ••llndl
I'IC-,Ch'l\'''.' •• ~ ,1IhJH.e'~II~. ~.m.• ••,;\ 01'::';_ ••~;I <lICI ,...,,,ll'n.e ",r,u,""l,d (o.!'" m' 11.':'0'd'",..~.••~..n•.••••"n .•• ~H.'''' ~.~~'.n~'.:".'".• - _.~_ ••• ~ •.••I~ ,
C~I.I!!,:~em madeira ma.lnlil' m' t,9:

P:;lr',amilu,o e rl;mi/l C:'Tob,)I.<:I):tde m••deirl • se. 2l..~:m "" 3.M \\Puna nu (arr, tH~n\e mel.illc.o. 6C'~ 1~:;:~ "' Zo:~

Tut'c. dI' ~C fít::Ij~ s••:';:i:,'clm••I, •••,"",1)"1=<50 ~,.... (1 :/n.lr,;\:~;~etvr.~',~;:~ ~. ':.!;,,:! 1\:., '.I ,;

T:J:l::;:SePVCrltldo S.;I:~.i.;EII':'\a'r,:;•.•.••!:,N~25 •.•..'"'".{3/~ l. int::!,,;s,••~~enc~~n ~. 2aoOO ,..-.- ..•. ,.
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FoIhà nO J
Allo«:.~"t\h~":'l

E;;r;n~ r." ••:~el de PVCO:';" 1/2'
" ''''

~"'¥v=a de PVC para t~Vi\&(;O
"" :.~

5ili!~p:~r::;.:os••,.::j~it.~ounj~€i:iillde l'
"' ~.C-'j

TlJt~ i:le Iir;J~~c ;lora 5a(l;t~;,u

"" <:.~

V,;i""." U~rr,êlat :h .•••..j>.;: ~e1 l/Z'
"" 1.':'C

n':D~I':' ;:::: .•.llvula ue O::c.:;:J:;;i
o" l.~

S'''.~,:.P31a'.~:~ulad~dfJ::~ 6a
"" ;.00

CarH..Jjlil par ••••ã,"vll ~e cesc ••:~a
"" I.OC

j ••r,'t;~ de :;;~;!.DN"3/4'
"" 1,(1<;:

Ti"tilla!~~ ~mn',ca. IJI~I:':liV':;;:~~#.;I ",' 11,90

Ti"ld :••,,,i'i;ca i;;';, ma.l:J. i"'';'úive prt~.~•.v m' S~.~

V",rni: f'J'liio,;i<ja .cara m .• '::~,ra m' 1•.')1

Eõ<:'t'';il',,:il de P'J( C:;ff\>r;ãd.••::e.;I,vel r;:~",f••~;l'.'. diá .•,~;r,; t-.-:~",;: ~;: 2C ;T'm m 1•.~

C!I'/1 em ;>VCIldv&v ••iôlde';' J 'Õ"

"" <1..':'0

C",lxiI em PVC de 4" .•.2'

"" '.00

C;:>nj:,;~:;:1 ir,:err"p: ••r $:m••t~ e 1 :';'iT..,~~ ;'ó'.T c!e :'1., c,:.rnj.::eIO
"" ,~,

Conjunto 2 k.terru;n,)r!;l .i:'1;.d~se 1 :: .••.,;;;la 2P.T oe la A, (:"'''lJidO
"" 1,00

PI.((lr, pl~~!'C\l e/~iJ ;>VC pilri! acat:.m"r,,~:h~pJIl!.l::;: 11,11,(,:in; ::q'.!de E.H ;;J:3

"" ".00l.l;m;'ê;1a f1uoru~en!e C(lIToP,;C'!.'l

Lu~::-,Jri. arõl"delit ft::õ1"lv1itr~••~r.iodõl•••rit 1I•.••..••'d";;\O~.,i:,'.d, t'l-; ;."ula ;:c-~<l,;r;" "" 3::'1

a~cjõl ;;rC'r,<;~a~um ta;1(~oc dC;CiOrbiljt~,~l~t:a Hm larr.;:4 • 6 J,,' ~'.
'" ~.::~

f.I.õdaI:ru';.lGa de lo,,~a p,,:a P~H:i:;;: c••m ,"'cb:~;::~.1l:re:h;ll!:'a • b 11\'-';' .•
"" 1,00

LJ.';:úr;;: de IOll';3ccm ::oluoa
'" l,:.••

La.••••;,•.••';,;, de :",~p;;•.-a"ir;;;: se;:; :::1011411<1.-11o;e.:.e:s c:.'" ,r..;:':iild~d", rl;-d"Z;(jil
"" 1.CO

A.::.:::ntc;:Ctl bJc:a sanil~riil :':'0:1ilbertura fl.:"r,:~I.p.<,ra ;:cu:~s c.)r.'I :-,;vt:!'~J~e
r~~•.."1jda "" 1.~

2i1rril de .J:.••••;~ ret •••pa,OI",:;,s.:ca; '.:Im m~~:i::l••;:l••re~;):;dil. Hli !•..~: dt.' aço
m ""ir'("idi •..:!Ide 11/2'

E!;lua de p"vl",~ãc ;::I!a !a;;:.:Jrio, r;:a',)PCS~"J~,um ,. <1l!::ld~cl~re':!ulilja. em t'Jt>.:. dt.'
m 1.00illurr.lõll0il-:iltilm('r,\~ ~.:;;npintuTa f~6Ai

D;Wt:"5cr lC'i!lhelrc em AeS e pc!!ejrt:.n~to ;:..•ra t,;.t:ua de 2C~m • 2(-) m. ~C,'1'l
3.'-':1al~.••,)nca '"

.••..,Ur,;.~anta.iia (~):I.',iJo \le 3:': In".,
m' 1,>0, R.AMPADEACESilBILlDADEEP:..s.x:l0 .. S.~tJ 5' ""{S

r..1"'E:-,,,riade blocc de 'on;:T!!t.:left-úlYfal1-1 • 19~39 r:m. tl,;;:~ A m' 59.50

;'t~rrc; manUill ipiiu6d'.: de area inl"rna cor;; ,T,ap :h~30 kl; ~.. 1>.~
Pa\'lf•.,,,,r-t3;~(l ~m Iilj"t~ de C"flvelO 3S MPe, esp":.l:Jra E ;:rn. lj;:~5: ra~\:.:~~,

m' 4.8~Crctar,&'J!••r. s••~:-ay".::.:Je 16 !"J,tS, COIi". reju"te e'TIMill'"

Ct>i1i-';SCIl1:4 com it:tlil .;;:.:a;i! m' 59.50

E•••::.,;;: ~'";'::;;--'Í't:"••J" i:~.+llt.;,:l~mil de p;:.::.i:.•:er m' 59.50

nNiI i1crillca tm /T,~.:.:;a,iroCIUlh•.c Pl<:f.a.-O m' 59.50

(':'(fim;" :ub:.;IJr em a;c i:i1I~-,;;-,:;;;õflo,dl~••,.::t' •• 1 111' M 9:.~O, CASARÃO
•••.'U 9tll-'U

D~IT.,):J~~-::fl',,)flU,)1de fC.-Ulim<;rt: ';';(':""'(0, inc.l:.:;:;.::i ~.l:e ",' 11.m

Adiril"õ; de llõ;ienH: (um t:u"rnlç~'J e p~ç~511f'e;i~S em rr,~,~~lra, ("'Jlr.::~~~s
'" 7..50

Dcr,;.)i'Ç~Çmarltal de alv~"';,l,;i1ae e:.::.Jç}:; .lUel~", •.,,;::; ;'i1;"j~, I".)",rr,d.)
m' C,':6re •.t.slime ••;o

::"re-lalt em vilinel,er';.fat!l;Cit.J" l!eli;=d.J. H••li em o" ,,>O

- " LC0hl,'"",O vr'::Ó'i1'ad,o:na IOCill.fCk••!':',~r.:"a ",' l.~
_ ......- " I,

./ "'Á
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la"çan't:,~~~ t !oj~",,;;;m~:l:;de íOn(",:,: ::u fr.3:;::!em !';~,d:l::':l
m' 1,00

liemC~~1jóe Pintura em st:?!r1.de de rroa1.,.ira e::lU1T.~~!hr.;!~~~,..,P(Qr:~!O' m' l~~.~~

qulml'l)~

V"trlit fut1i;;~da par, m~;l(;l/~
m' !!:'.~'"

P.H~~b!"'l:'::"1 (.,llol!e,,;!o t' al)lic;!~l.:le""'.-I.'~f1:.'.!I"\t::::
m' :::,:-'

lL!!l" <:IeP\lC rii;!i1']b;;r')'':: r.r; [•...:r. "..!rolil e anel ~e tcna::.". li,' 1 c~í .- ~êt,e ., ..~
flOllr.ãl, DN: 1!:"'J f"'::"'!, Il'\clv!lve ((on;;.~t.S

M

;'i"'er,iir\~:le !:.'v.:~ :er.\r.::••...; :ll'vel::~~3'). u::: ~Q'-(~'.,l"'.:lt lA {'"' m,' 1."('

C";'IJ~::: 1;4 (:'''1 ,m::l~,""01:;3

m' -,.-

Ernt.~;(; ~.::err,••",,;;,1.: :ü;t1 r;;,(lm,,:'le p,:,~'~:;:U
m' ~.':'":'

ProceSSO
o

El7i~.:l;'::~i"1~~
;r.' H5<::

C!\;;~ de !"r;lu'a em :!'yeniflil, E'J J EO J 6Cc'"
:.I" l,Co) Folha nO

;:t1lC,1I em tuf'cre:: ;;ir..,,:rs
m 'M

Re&ul~riu';i::: dt ;.~:: :::" "~~~::ll"dn.~"")
me :;.,:.1

j:o\ssln.atur

Soalhoe"' téh'!~de Olilde:ra ~;;a.t;t,ii'~'
~, 1,!jQ

RC~'cllirnentG êm placa (!!r~rr,i,~o!)malt;'h. t':~mv'IC~.:'r(':~. lf:t~r,~')Jlf.
~~~!"t::'= m'

e rejur.ll'ld-:::côm ;Hr;;}mU121r1<'!VSI,lilll;~'

n,SI]

p~c: e'" l~cr;jho hic!lAu1i<;G '.-~rICt~rt':5 20. 20 {mo ••• :c"!:,r.;: tom ;l1;.1j'r",~~~.lt~l,,":e m' :.,""

Ind:JSiri"nn,ja

Ma~:~ tCi"i,ja ii t::o.e d~ ,.::'
m' 54..50

Tintalát .•• el"r. ma::a. in,lus'.-e ••rc::~r.:)
~, (l4.50

(~ldl!';o em "'ldclra m<J).;lToar
m' 2.~')

hm ••,;:~;'I\<:~::!~ em ,'a"ll';' am~r,~'H. t"~::aB;JU tle 2 c~
m' :.20

C2hll!:~ em ~2t1elrB tlp.! .C:':Ci:;;n:::!e Cí.il!l!'
m' 2~.2(l
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Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Interesses Difusos e sob as penas da lei, que inexiste
qualquer débito em mora ou situaçao de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública que Impeça a transferência de recursos oriundos do Fundo. na
forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento

Local e data

Proponente

LA.VRINKA.S,ZI di 'ço di 2011.

.,/ j!/
0,° S~RGlO ~E MELO

~u ICI~IO \JVRINHAS
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ANEXO RP-03 - TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
(REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS)

ÓRGÃO CONCESSOR: Secretaria da Justiça e Cidadania
ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: Prefeitura Municipal de Lavrinhas
N0 DO CONVÊNIO: (1) Convênio SJC nO: 1331571/2017
TIPO DE CONCESSÃO: (2) Auxílio
VALOR REPASSADO: R$ 0,00
EXERCfcIO: 2019
ADVOGADO (S)/ N° OAB / E-MAIL: (3)

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal
de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo
sistema eletrõnico:
b) poderemos ter acesso ao processo. tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo
indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução n° 01/2011 do
TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e
Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90
da Lei Complementar nO709, de 14 de janeiro de 19~3, iniciando-se, a partir de
então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones
de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticipnando no processo.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação:
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: São Paulo, de de 2019.

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR (4):

NOME: FABIO MAKOTO TAGLlAFERRO YOKOYAMA
CARGO: CHEFE DE GABINETE
CPF: 252.117.628-19
RG: 25.251.625-4
DATA DE NASCIMENTO: 02/04/1975
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL COMPLETO': RUA'JOÃO DIAS DE SOUZA ,207,
APTO. 601 - CAMPOLlM - SOROCABA /SP.
E.MAIL INSTITUCIONAL: fabiomakoto@sP.gov.br
E-MAIL PESSOAL:famakoto@yahoo.com.br ;
TELEFONE: (011) 3105-5254/ (011) 3105-4540--' '. '_i __L....
Telefone: 3241.333813241.44,08 '------~i.-/~/ . ./r~:'f.A--"- .
Assinatura: /1 .--r-;;!.~';--. \ ~ ---- '~

~. \ ~
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mailto:PESSOAL:famakoto@yahoo.com.br
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:

Nome: SERGIO RUGERRI DE MELO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 897.083.007-30 RG: 70.952.114
Data de Nascimento: 28/01/1966
Endereço residencial completo: Rua das Primaveras, 80- Lavrinhas
E-mail-institucional:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
E-mail-pessoal:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
Telefone: (12) 3146-1110
Assinatura:

Responsáveis que assinaram o ajuste:

PELO ÓRGÃO/ENTIDADE CONCESSOR:

NOME: PAULO DIMAS DEBELLlS MASCARETII
CARGO: SECRETÁRIO DE ESTADO
CPF: 649.203.308-63
RG: 6.442.532-0

DATA DE NASCIMENTO: 11/05/1945
ENDEREÇO RESIDÊNCIAL COMPLETO: ALAMEDA DOS JURU
APTO 63 - BL04 - INDIANÓPOLlS - CEP 04088-905
E-MAIL INSTITUCIONAL:paulodimas@sp.gov.br
E-MAIL PESSOAL:pmascaretti@tjsp.jus.br
TELEFONE: (011) 3241-5760

/- .. -----..
•

PELO ÓRGÃO/ENTIDADE BENEFICIÁRIO:

Nome: SERGIO RUGERRI DE MELO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 897.083.007-30 RG: 70.952.114
Data de Nascimento: 28/01/1966
Endereço residencial completo: Rua das Primaveras, 80- Lavrinhas
E-ma li-institucional: prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
E-mail-pessoa/:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
Telefone: (12) 3146-1110

Assinatura:

15, 900 -
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(1) Quando for o caso.
(2) Auxilio, Subvenção ou Contribuição.
(3) Facultativo. Indicar quando já constituido.
(4) Unidade Gestora incumbida da execução orçamentária e fina ceira da
despesa

mailto:E-mail-institucional:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
mailto:E-mail-pessoal:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
mailto:INSTITUCIONAL:paulodimas@sp.gov.br
mailto:PESSOAL:pmascaretti@tjsp.jus.br
mailto:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
mailto:E-mail-pessoa/:prefeitura@lavrinhas.sp.gov.br
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