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— 1.Re.ponsívelTêm~ - 

MIGUEL CRISTIANO ALVES DE GRITO 

Título proiisslon&: ENGENHEIRO Civil. TEGNICO EM EDIRCACOES 

Pàgina lfl 

Cqr CE2O1ft?t 
o 

RNR 030*837324 

Anotação de Responsabilidade Técnica ht' CREA-CE •J*f&'5- 	Lei no 6.496, de 7 de derembro de 1977 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará 

2. ConDMante ______   

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
	

CPF/CNPJ: 23.6Sb.19610001.8$ 

AVENCA PRESENTE CASTELO BRANCO 
	

N° 5100 

Canpierncnlo: 	 BaIrTO CENTRO 

Cidade; Hortzonte 	 1)1. CE 
	

625*0000 

Pais: BaLI 

Telofone: (55) 3336-6000 	 (jmail: 

Contrato: Não especificado 	 Celebrado em: 

Vakr. RI 2.000.00 	 Dpo do contnllanta PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLJCI 

Ação Insotudonai: NENHUMA- NÃO OI'TAKTE 

3. Dados daObalScMço 

Propiiet&io: PREFEITURA MUNiCIPAl. DE HORIZONTE 

RUA BATURITt 

CLWnpIorno*Io: 	 Bano: CENTRO 

Cidadt HORIZONTE 	 U. CE 

Tfltone fBS) 3336-6000 	 Erna&I: 

Coordenadas ~ficas Latitude: *055251 L.onglwds: 464545* 

Data de InI 	07t1112017 	 Pres4sàc de Snino: 07fl11201$ 

Fliaidade: E,po.tivo 

CPFICNPJ: 23355.1961000146 

N'. 0171111 

CEP: 625*0001 

4. Atividade Técnica  

- ATUACAO 

38 - ORÇAMENTO' RESOLUÇÃO 1025 -> OURAS ESERVIÇOS 
EDIFICAÇÕES-> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA o *4116- ESTÁDIO 

1-FISCAL IZACÃO 

li . FISCALIZAÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS 
EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO DE ALVENARIA o *4118- ESTÁDIO 

	

OUattSdo 
	

Urdade 

CONSTRUÇÃO crvi. o 
	 (a, 

	

Quw.bdado 	 Urde 

CONSTRUÇÃO CIVIL -> 	 1,00 	 (Ri 

Aiia a wan*o das a~ téoi.cas o rxob-.sfl.S deverá pta'ed& a baixa desta ART 

____ S. Ocaiações 

ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS E FISCALIZAÇ.IO 00 SALDO CONTRATUAL ouro co PT tr 03a2210-76 . CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO 
ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOSSIGOS De sousA - oosapcÁo. 

& DedaraçM, 

7. Entidade da CI.n _________________________________________________________ 

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARA (CEC) 

______ 8. Assinaturas  

HL±.JLde_JUNHO a1  
Declaro sarnei vordt4ens a IniomIaçã aSna 

lURA MUNICIPAL DE H0I0HTE - CHPJ: 

— 9. kifoni.açÕes 

A ART é v~ sgxnagn qias.do g~ me&amo açn~ do a~ do pm.nIO OU wtónd. r» a do Crua 

Somine é exsniderwta vada a ART quando etw csdad. no CA, QItd.. paa* - limiar ua áII. aj, do çwo(tssk.nal e 4rntante. 

— 10. Valor  

Valor da AMT RI 11.53 	 Pago em: 07t1 1f201 7 	 Nosso Niimin flttIb 

A at .rta&. .fr*ta *141 p.xIt w 	 sn FSAns.ca. S&IK. riwnJrfltxd. tu,, a d'nvv: dc9Al 

lmIw.aU. 16/7Olfl M 2003 rj ru- .v. 20120 104.731 
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AGROPECUÁRIA 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

OBRA: CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA DOMINGÃO PT N° 039021075 
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FOTO prÇ 	SANrrARIOS PÚBLICOS MA$C E FEM 

DATA 	 NOVEMBRO 12017 

REVESTIMENTO EXTERNO SANITÁRIOS 
FOTO N°3 PÚBLICOS MASC E FEM 

DATA 

 

ABRIL 12017 

.4 
COHSTRUÇ DE BILHETERIA DA ENTRADA DE 

FOTO N°5 	VISITANTES- ESTÁDIO DOM INGÃO 

DATA 	 ABRIL/2011  

: 1  

FOTO Pt 2 	SANITÁRIOS PÚBLICOS MASC. E FEM. 

DATA 1 	 NOVEMBRO/2011 
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MEMORIAL DESCRITIVO RESUMIDO 

OBJETIVO DO MEMORIAL 

O objetivo do presente memorial é mostrar como serão executadas as diversas etapas, as especificações dos materiais e, normas 

empregadas na execução da obra acima citada. 

PROJETOS 

Todos os projetos necessários á execução dos serviços serão fornecidos pela Prefeitura Municipal e quaisquer dúvidas posteriores 

deverão ser esclarecidas com a fiscalização. 

FONTE DOS PREÇOS UTILIZADOS 

Para o orçamento do Preto foi utilizado a Tabela Unificada da Secretaria de infraestrutura do Estado do Ceará, na versão 24.1 

(Desonerada) e SINAPI na versão de Jan/2018. Esta é a tabela usual em todo estado do Ceará e adota mesmos Parâmetros da 

Tabela Oficial SINAPI. 

BDI UTILIZADO 

Conforme exposto nos orçamentos a Prefeitura Municipal adota um BDI de 26,82%. 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

O contratado deverá dar inicio aos serviços e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data da Ordem de 

Serviço expedida pela Prefeitura Municipal. 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas Especificações, os desenhos e demais elementos 

neles referidos. 

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam ás condições contratuais. 

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após a oficialização pela Fiscalização, ficando 

por sua contra exclusiva as despesas decorrentes dessas providências. 

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligência, imperícia e 

omissão. 

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a 

responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverá ser apropriada a cada serviço, a critério da Fiscalização e 

Supervisão. 
A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, 

canalizações e redes que possam ser atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a 

segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da obra. 

r 
NORMAS 

É parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrição, todas as normas (NBRs) da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como outras citadas no texto, que tenham relação com os serviços objeto do contrato, 

tais corno o Artigo 12 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 inciso VI, que trata da adoção das normas técnicas, de saúde e de 

segurança do trabalho adequadas; (Redação dada pela Lei n°8.883, de 1994) e inciso Vil que trata do Impacto ambiental. 

ti 
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Segundo a resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA 001186 de 23.01.86 nos seus artigos 1 0  SR!lÜor& 

impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer 

folTna de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a segurança e o bem 

- estar da população; as atividades sociais e económIcas; à biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a 

qualidade dos recursos ambientais, e Artigo 2 °  que prevê elaboração de Estudo de Impacto Ambiental- EIA e respectivo Relatório 

de Impacto Arnbiental- RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e da SEMA em caráter supletivo, o 

licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como: 

estradas de rodagem com 2 (duas) ou mais faixas de rolamento: 

II - ferrovias: 

III- portos e terminais de minério, petõleo e produtos quimicos; 

1V-aeroportos conforme definidos pelo inciso, artigo 48, do Decreto-Lei 32, de 18 de novembro de 1966; 

-. 	V - oleodutos, gasodutos, minero dutos, troncos coletoras e emissários de esgotos sanitários; 

Vi - linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230 KV; 

Vil - obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para quaisquer fins hidrelétricos, acima de 10 

MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de cursos d'água, 

abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques; 

VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 

IX - extração de minério, Inclusive os da classe li, definidas no Código de Mineração; 

X- aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos; Xl - usinas de geração de eletricidade. 

qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW; 

Xti - complexo e unidades industriais e agroindusbiais (peUuquimicos, siderúrgws, dom qulmicos, destj'adas de álcool, hulha, 

extração e cultivo de recursos hidróbios; 

XIII - distritos industriais e Zonas Esultamente Industriais - ZE1; 

XIV- exploração económica de maceira ou de lenha, em áreas acima de 100 ha (cem hectares) ou menores, quando atingir áreas 

fl 
- significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambientei; 

XV - projetos urbanísticos, acima de 100 ha (hectares) ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental a critério da 

SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes; 

XVI - qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares, em quantidade superior a dez toneladas dia; 

XVII - projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 1.000ha, ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas 

significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambientai, inclusive nas áreas de proteção ambienta]. 

Nas obras de Construção da Praça dos Coqueiros o EIA/RIMA não se faz necessário por não enquadrar-se em nenhum dos lens 

acima. 

MATERIAIS 

Todo material a ser empregado na obra será de pnrneira quaicade e suas especflcações deverão ser respeitadas. Quaisquer 

modificações deverão ser autorizadas pela liscalização. 

Caso julgue necessário, a Fiscalização e Supervisão poderão solicitar a apresentação de certificados de ensaios relativos a 

materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. 
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Os materiais adquiridos deverão se estocados de torna a assegurar a conservação do suas características o 	aios para) 

emprego nas obras, bem corno a facilitar sua inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão est 
Rubrica  

plataformas de superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das intempéries. 

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no que se refere à recepção, transporte, 

maiipulação, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. 

Todos os materiais, salvo disposto em contrário nas Especificações Técnicas, serão fornecidos pela CONTRATADA. 

MÃO DE OBRA 

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários administrativos em número e especialização 

compatíveis com a natureza dos serviços, bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos. 

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar, adequadamente, os serviços que lhes 

forem atribuidos. 

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da Fiscalização, não executar o seu 

trabalho de maneira correta e adequada, ou seja, desrespeitoso, ternperaniental, desordenado ou indesejável por outros motivos, 

deverá, mediante solicitação por escrito da Fiscalização, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA. 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Para perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais 
vigentes, a prestar toda assistência técnica e administrativa necessária ao andamento conveniente dos trabalhos. 

DESPESAS INDIRETAS E ENCARGOS SOCIAIS 

Ficará a cargo da contratada, para execução dos serviços toda a despesa referente à mão-de-obra, material, transporte, leis 
socIaIs, licenças, enfim multas e taxas de quaisquer natureza que Incidam sobre a obra. 

A obra deverá ser registrada obrigatoriamente no CREA.CE em até cinco (05) dias úteis a partir da expedição da ordem de serviço 
pela Prefeitura Municipal devendo ser apresentadas a Prefeitura cópias da ART. devidamente protocolada no CREA-CE e 
Comprovante de Pagamento da mesma. 

CONDIÇÕES DE TRABALHO E SEGURANÇA DA OBRA 

Caberá ao construtor o cumprimento das disposições no tocante ao emprego de equipamentos de segurança' aos operários e 
sistemas de proteção das máquinas instaladas no canteiro de obras. Deverão ser utilizados capacetes, cintos de segurança luvas, 
máscaras, etc., quando necessários, como elementos de proteção dos operários. As máquinas deverão conter dispositivos de 
proteção tais corno: chaves apropriadas, disjuntores, fusíveis, etc. 
Deverá ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentação NR-1 8' da Legislação, em v igor. condições e Meio 
Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção Civil. 
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá: 

a) Prestar todo e qualquer socorro irneato às vítimas; 

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim do evitar a possibilidade de mudanças das 

drcunstãncias relacionadas com o acidente: e. 

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da ocorrência, relatando o fato. 

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e 

utensílios e, ainda, pela proteção destes e das instalações da obra. 

A CONTRATADA deverá manter livre os acessos aos equipamentos contra incêndios e os registros de água situados no canteiro, a 

fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incêndio, ficando expressarnente proibida à queima de qualquer 

espécie de madeira ou de outro material inflamável no local da obra. 	

5 
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No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de 	a 
efetuado por número apropriado de homens idóneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente 

de armas, com respectivo 'porte concedido pelas autoridades policiais. 

..<?EA-CE 12 

SE TÁmo DE OBMS, 
SERVIÇOs PvJSticOs E I. RWIi$uo 

PÇRTM.ç. ?03/2010 a. 	ÇPF: 25&769283.eI 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

GENERALIDADES: 

A presente especificação tem por finalidade orientar a elaboração do orçamento, das propostas, bem como, a execução da obra de 
CONCLUSÃO DE SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO, no murüclpio de 
Horizonte - CE. 

PROJETO, ESPECIFICAÇÕES E NORMAS. 

Os serviços e obras serão realizados com rigorosa observância dos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem corno da 
estrita obediência às prescrições e exigências da presente especificação. 

DISCREPÁNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 

Para solucionar divergências entre documentos contratuais, fica estab6ecido que: 
Em caso de divergências entre esta especificação e os desenhos ou memorial descritivo do projeto arquitetônico, prevalecerá 
sempre o primeiro: 
Em caso de divergência entre esta especificação e os desenhos dos projetos cocnpIementares prevalecerão sempre os últimos; 
Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de maior escala; 
Em caso de divergências entre desenhos de datas diferentes, prevalecerão sempre os mais recentes. 

RESPONSABILIDADE E GARANTIA 

O construtor assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que realizar, de acordo com estas 
especificações, com os termos do edital e demais documentos técnicos fornecidos, responsabilizando-se também pelos danos 
decorrentes da má execução desses trabalhos. 
Fica estabelecido que a realização, pelo construtor, de qualquer elemento ou seção de serviço implicará a tácita aceitação e 
ratificação, por parte dele, dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados nesta especificação para execução 
desse elemento ou seção de serviço. 

LICENÇAS 

O construtor ficará obrigado a obter tidas as licenças, aprovaçÕes e franquias necess&ias aos serviços que contratar, pagando os 
emolumentos prescritos por lei e observando as leis, regulamentos e posturas referentes á obra e à segurança pública. É obrigado 

-. 

	

	também ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento de todas as despesas decorrentes da utilização de água e 
energia elétrica durante a execução dos serviços contratados. 

FISCALIZAÇÃO 

Fica estabelecido que: 
O proprietário manterá na obra engenheiro e prapostos seus convenientemente credenciados junto ao construtor, daqui por diante Ç) 
designados sempre como fiscalização, com autoridade para exercer, em nome do proprietário, toda e qualquer ação de orientação 
geral, controle e fiscalIzação das obras e serviços; de construção. 
O construtor estará obrigado a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e execução das obras e seços contratados, 
facultando à fiscalização o acesso a todas as partes das obras. Obrigam-se, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas, 
depósitos, armazéns ou dependê~ onde se encontrem materiais destinados á construção, serviços ou obras em preparo; 
A fiscalização é assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeito 
o construtor, e sem que este tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas, a contar da 
entrega da ordem de serviço correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial e, serviço executado ou material posto 
na obra; 
É o construtor obrigado a retirar da obra, imediatamente após o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer 
empregado, tarefeiro, operário ou subordinado seu que, a crItério da fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou 
incapacidade técnica. 

MATERIAIS. MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS. 

Para as obras e serviços acenados, caberá ao construtor fornecer e conservar equipamento mecânico e ferramental necessário; 
contratar mão-de-obra Idónea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogénea e suficiente de operários 

R 
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mostres e encarregados que asseguro o progresso adequado às obras. Todos os materiais empregados serão novos, de prlflmlm 
qualidade e deverão estar em perfeito estado de conservação. 

RECEBIMENTO DAS OBRAS 

RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

Ocorrerá quando as obras e serviços contratados ficarem inteiramente coriduidos, de pente to acordo com o contrato, através do 
Termo de Recebimento Provisório, que será lavrado e assinado pelo construtor e por um representante do proprietário. 

RECEBIMENTO DEFINITIVO 

Ocorrerá em data a ser fixada no contrato, devendo para tanto serem satisfeitas as seguintes condições: 

• Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que tenham sido verificados em 
qualquer elemento das obras e serviços executados; 

• Solucionadas todas as reclamações porventura feitas quanto à falta de pagamento aos operários ou fornecedores de 
materiais e prestadores de serviços empregados na edificação; 

• Entrega ao proprietário de toda a documentação legal relativa a obra, incluindo-se: habite-se, cópia do projeto 
Construido", relatório de recomendações e instruções de uso de todos os equipamentos Instalados na obra, bem como 
seus catálogos e certificados de garantia. 

• Cumpridas todas as formalidades contratuais. 

CONCLUSÃO DA SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS DE SOUSA - DOMINGÃO 

A execução das obras seguirá em todos os pormenores os desenhos e textos explicativos do projeto. 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 

Todas as demolições (previstas ou julgIadas necessàzias no decorrer da obra) serão efetuadas dentro da mais perfeita técnica. 
tomados os devidos cuidados para serem evitados danos a terceiros e com todas as garantias de preservação do edificio existente. 

As demolições indicadas em p4anta, tais como pisos, alvenarias, pavimentações, concretos, abertura de rasgos para instalações, 
demolição de instalações elétricas, água e esgoto, serão efetuadas manualmente ou com auxílio de equipamentos leves. 

Os materiais reaproveitáveis remanescentes das demolições e que, a critério da Equipe Técnica, não serão reempregados na obra, 
serão transportados, a expensas da Contratada, para local designado pela fiscalização. 

Não serão permitidas demolições, ainda que parciais, de qualquer elemento que integra a edificação, salvo quando expressamente 
indicado no Projeto Arquitetônico ou Lberado pela Fiscalização. 

Nos locais onde o Projeto prevê demolições ou retiradas temporárias de algum elemento, deverão ser calculados; e providenciados 
pela Contratada os eventuais escoramentos necessários à sustentação de partes do edifico, ce modo a prevenir acidentes. 

Sempre que a retirada de tubulação ou rede de infraestrutura impticar na suspensão do funcionamento de instalações em áreas não 
interditadas, tal fato deverá ser comunicado á Fiscalização para que, previamente à suspensão aludida, seja providenciada a 
ciência aos atingidos. 

DEMOLICÃO DE ALVENPRIA 

Antes de começar a demolição, devem ser removidos elementos como instalações elétricas e esquadrias. Além disso, as redes de 
água, liquides inflamáveis, gasosos inflamáveis, substâncias tóxicas. esgoto e escoamento de água devem ser desligados, 
retirados, protegidos ou isolados, respeitando as orientações da NR-18 sobre demolição. 

A quebra de concreto estrutural, alvenaria ou revestimentos é feita por métodos peitussivos (impacto fragmentação). Indicado para 
demolição de pequenas construções é o método mais antigo ao que requer menor especialização. 

e-' 
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OEMOUCÂO DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA 

Será demolido o revestimento com argamassa (reboco) em locais danificados e onde irão receber revestimento cerâmico 

MOVIMENTO DE TERRA 

ESCAVAÇÃO MANUAL, 

As escavações serão efetuadas segundo medidas e indicações dos desenhos, tomando-se todas as precauções pata manutenção 
dos terrenos abaixo e acima dos perfis, nas melhores e mais estáveis condições possiveis. 

Serão efetuadas escavações manuais em material de 1' categoria. 

As escavações das áreas de fundações das estruturais de cometo deverão seguir os iim'tes e cotas conforme indicações dos 
desenhos de projeto. 

' 	Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso contra ação de Agua superficial ou profunda, mediante drenagem, 
esgotamento ou rebaixamento do lençol freatico. 

Os fundos das respectivas valas serão isento de materiais orgânicos, entulhos, afins e bem aplicado. A execução das escavações 
implicará na responsabilidade integral da Empreiteira pela sua resistência e estabilidade. 

ATERRO E REATERROS 

Serão considerados como aterros os serviços de elevação da cota do terreno natural ou reposição de material em trechos 
confinados e corno reaten'os os serviços de recomposição do aterro. 

A Contratada promoverá o reaterro das vaias, manualmente, procedendo, em seguida, a compactação do material reaterado. A 
compactação será em camadas de 20 em 20 ar, com uso de pilão ou compactador tipo placa vi&atória ou ainda tipo 

CARGA E TRANSPORTE 

A carga do ma~ será feito manualmente e o transporte será utilizado caminhão caçamba basculante de 6,00m 3  e o mesmo será 
transportado até um local apropriado para o seu recebimento, em uma distância máxima de 1 km. 

'. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA 

Após as escavações, o fundo das cavas será apiloado com soquetes de 30 a 50 kg e posteriormente preenchidas com pedra 
argamassada. 

Deverão ser selecionadas pedras de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em estado de decomposição ou 
proveniente de capa de pedreira. 

O assentamento será feito, preferencialmente, com argamassa no traço 1:5 (cimento e areia). 

As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal, em seguida, a superficie formada será umedecida em 
toda sua extensão. Serão, então, Lançada uma camada de argamassa, de modo a possibilitar a adet4a com a camada de pedras 
subsequente. Os espaços maiores entre as pedras serão preecdiidas com pedras menores, permitindo um melhor preenchimento 
dos vazios entre elas, aumentando, assim, a segurança da estrutura. 

Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço será executado até atingir a altura indicada no projeto. 

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO 

Baldrarnes é o tipo mais comum de fundação. Baldrame é parte do embasamento da casa, entre o alicerce (alvenaria de pedra) e 
cinta de impermeabilização. 

7 
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Para evitar umidade na Arca dos rodapês deverá, durante a construção, garantir a impermeabilização segura dos baldrames, de 

modo simples e eficiente. 

Para um processo tradicional de tratamento seguro dos baldrames, são necessários materiais específicos para facilitar a aplicação 

com eficiência, rapidez e durabilidade. 

O baldrame será em alvenaria de tijolo furado em altura suficiente a nivelar todo o piso da edificação a construir. O alicerce é a base 

que sustenta a casa, dá solidez e transmite para o terreno toda carga da casa (paredes, lajes, telhados, etc.). 

Um alicerce bem feito a partir de baldrames, evita o surgimento de trincas nas paredes, evita o surgimento de umidade na parte de 

baixo das paredes. 

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO Ç' mcÃo EM FERRO 

Será executada cinta com aditivo inçermeabiiizante de concreto armado, Fck: 13.5 Mpa com dimensões e armações de projeto. 

FORMA DE TÁBUAS 

As formas deverão ser perfeitamente alinhadas e niveladas. 

As formas deverão ser executadas de modo que as suas dimensões internas sejam exatamente iguais as da estrutura de concreto 
armado que nelas irão se fundir. 

Deverão reproduzir os alinhamentos e dimensões especificados no projeto, garantindo a estanqueidade e impedindo fugas de nata 
de cimento. 

ARMADURA DE FERRO 

A armadura a ser uWizada deverá ser CÁ- 50A média D6,3 a 10,On,m e não poderá apreser ter indidos de coifosão. 

CONCRETO P/ VIBRAR 

O conaeto a ser empregado na obra será. preferencialmente, dosado em central. 

Na concretagem das estruturas de fundação será rigorosamente observado o disposto nos itens 8.3 e seguintes da NBR-6118 - 
Preto e Execução de Obras de Concreto Armado. 

As caracterlsücas do concreto tais como: trabalhabilidade, resistência caracteristica (fck) e diâmetro máximo dos grãos do agregado 
serão determinados em orçamento e composição de preços para cada tipo de serviço, em função da natureza e dimensões das 
peças a serem concretadas, nos termos da NBR.61 18. 

LANÇAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO! ESTRUTURA 	 íI 
O lançamento do concreto e feito, despejando certas quantidades sob as formas, sendo em seguida, adensado com o vibrador de 
imersão. 

A distribuição do concreto será feita com uma enxada ou colher de pedreiro. Será executado o lançamento de concreto na cinta de 
impermeabilização / vigas e pilares 

LAJE PRÊ-MOLDADA 1  FORRO 

Este serviço consiste na execução de lajes tipo volterrana, para forro, com trilhos e lajotas pró-moldadas, sobre a qual se assentará 
urna camada de concreto armado com 5 cm de espessura que servirá como capearnento. 

Será executada laje p -moldada nos ambientes determinados em preto. 

A execução se dará inicialmente verificando a colocação somente pela planta que lhe 6 fornecida junto ao material, para,44) 
escolha das vigas, das armaduras de disólbulção e das armaduras negativas. 	 (k 
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Todos os vãos superiores a 1,50m para as lajes pré-fabricadas comuns" e 120 a 1,40m para as lajes treli 
respectivamente), deverão ser escorados por meio de tábuas colocadas em espelho, sobre chapuz, e pontaletadas. Os pan tes 
deverão ser em n° de 1(um) para cada metro, e são contraventados transversal e longitudinalmente, assentados sobre calços e 
cunhas, em base firme, que possibilitam a regulagem da contra flecha fornecida pelo fabricante, geralmente de aproximadamente 
0,4% do vão livre. 

A vigota pré-fabricada deverá estar centrada no vão, de modo que a superfície de contato do concreto seja a mesma para cada 
apoio. 

Coloque a viga usando uma intermediária em cada extremidade para espaçá-las exatamente. A primeira carreira de intermediária 
deve apoiar, de um lado sobre a parede ou apoio e do outro sobre a primeira vigota. Coloque todas as Intermediárias restantes 
entre as vl9otas pré-fabricadas. 
As vigotas pré-fabricadas deverão estar sempre apoiadas pelo concreto, visto que os ferros não tem rigidez suficiente para tal. 

Distribuir os (erros de acordo com as indicações de bitola e quantidades da planta fornecida pelo fabricante. 
A armadura negativa no caso de laje pré-fabricada scomuma deve ficar sobre a vigota e no meio da espessura da capa de concreto. 
Não deverá ficar nas juntas, entre as vigotas e os blocos de cerâmica. 
No caso de laje treliça, a armadura poderá ser amarrada junto ao banzo da vigota pré-fabricada. 

Após a colocação das armaduras podemos colocar os conduletes e as caixinhas da parte elétrica. Os conduletes devem ficar bem 
fixos junto á laje e sobre a armadura de distribui* e negativa. Ter o cuidado de não estrangular os conduietes nas curvas. 
As 	caixinhas 	devem 	ser 	preenchidas 	com 	serragem 	úmida 	para 	evitar 	a 	entrada 	do 
concreto no momento da concretagem. 

Molhar bem o material antes de lançar o concreto, este deve ser socado com a colher de pedreiro, para que penetre nas juntas 
entre as vigas pré-fabricadas e os blocos cerâmicos. 

Após o lançamento do concreto a laje deverá ser molhada, no minimo, três vezes ao dia durante três dias. 
O desclrnbramento das lajes pré-fabricadas, como em qualquer estrutura, deve ser feito gradualmente e numa sequência que não 
solicite o vão a momentos negativos, geralmente em tomo de 21 dias para pequenos vãos e 28 dias nos vãos maiores, salvo 
indicações do responsável técnico. 
Nas lajes de forro é aconselhável que o escoramento sela retirado após a condusão dos sersços de execução do telhado. 

PAREDES E PAINÉIS 

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO 

Os tijolos furados serão de procedência conhecida e idónea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros 
para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas 

vivas, faces planas, sem tendas e dimensões perfeitamente regulares. Suas caracteristicas técnicas serão enquadradas rias 

especificações das Normas Brasileiras para tijolos furados. 

O armazenamento e o transporte dos tfiolos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, umidade, contato com substàncias 
nocivas e outras condições prejUdiCiaiS. As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência ás dimensões e liv 
alinhamentos indicados no projeto. Serão assentes com regularidade, formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e 
alinhadas, com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 20 mm. As juntas serão rebaixadas a ponta de colher. 

A alvenaria será em tijolo cerâmico furado 09x19x19 cm de primeira qualidade e deverão ser assentes com argamassa mista com 
cal hidratada 1:2:6. 

ALVENARIA DE TIJOLO COMUM 

Será executada alvenaria de tijolo comum conforme projeto de arquitetura. Os tijolos deverão ser assentes com regularidade, 
formando fiadas perfeitamente niveladas, prumadas e alinhadas; a espessura das juntas não deverá ultrapassar 2,00 cm. A 
alvenaria será em tijolo comum 05x09x19 cm de primeira qualidade e deverão ser assentes com argamassa mista com cai 
hidratada 1:2:8. Será utilizado no preenchimento do espaço entre a alvenaria e a estrutura corri argamassa, com ou sem adições. 
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BANCADA DE GRANITO 

Será Instalado bancada de granito esp=2 cm nos guichês da bilheteria conforme projeto. 

CHAPIM PRÉ-MOLDADO 

O chapim será em pré-moldado de concreto aparente na espessura de 3cm e deverá ser aplicado na boita superior das alvenarias 
de platibanda em todo o perímetro da edificação. conforme indicação do projeto arquitetônico e na largura correspondente a 
alvenaria pronta. As peças serão assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. 

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO 

Os vãos de portas e janelas levarão vergas de concreto armado, com traspasse mtnimo de '/ do vão, para cada lado. 

REVESTIMENTOS 

CHAPISCO 

Todas as superflcies internas e externas das paredes, bem como as faces inferiores das lajes rebocadas receberão chapisco, 
executado com argamassa de cimento e areia grossa. na  proporção de 1:3 em vohirne. Deverá ser utilizado cimento tipo CPU, e a 
superficáe da alvenaria deverá ser previamente molhada. 

O ernboço ou reboco deverá ser apRoado em todas as superilcies internas e externas das alvenarias 

Será aplicado reboco nas lajes pró-moldadas. 

A argamassa utilizada nas paredes será de cimento e areia no traço 1: 7 em volume. O reboco ou emboço será aplicado em 
camadas com espessura máxima de 25 mm, devendo estar ao final, com superficie lisa e aprumada. 

Caso seja necessária a aplicação de urna camada com espessura superior a 25 mm. essa deverá ser feita em duas etapas, cujas 
espessuras individuais não ultrapassem os vaores supracitados. A aplicação das camadas subsequentes será retardada em 7 
(dias) dias, devendo ser empregada uma tela metálica soldada com malha de 5 x San, com fio I6BWG entre as camadas. 

REVESTIMENTO CERAICO/ REJUNTAMENTO 

Será  utilizado revestimento em cerérnica esmaltada PEI-SIPEI-4 nas dimensões e locais determinados no projeto de arquitetura, 
obedecendo ao quantitativo especificado em planilha orçamentária. O revestimento cerâmico será assentado com argamassa pré-
fabricada. As Juntas de dilatação serão preenchidas com rejunte pré-fabricado, obedecendo às especificações em norma. As juntas 
serão no máximo 2mm. 

CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO 

Será utilizada cantoneira de aluminio no encontro das cerãrn:cas para dar um melhor acabamento nos servsços, 

PISOS! PA»1MENTAÇÂ0 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO 

Os pisos sobre aterro Interno levarão, previamente, uma camada (lastro) de concreto magro esp.= 5cm. Este lastro deverá ser 
lançado somente depois de perfeitamente nivelado o aterro já compactado e depois de colocadas as canalizações que devem 
passar sob o piso. 

REGULARIZACAO DE BASE 

Após o lançamento do lastro de concreto será executado uma camada de regularização, também conhecida como contrapiso, é 
uma camada de argamassa sobre a qual são assentados os revestimentos cerâmicos, cuja função 6 eliminar as irregularidades da 
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base e/ou corrigir o caimento do piso. 

Essa regularização de base será executada com argamassa de cimento e areia sem peneirar 1:4 esp.=3 cm. 

Devem ser tomados os devidos cuidados com o nivelamento da superfície. 

O acabamento superficial da camada de regularização deve ser rugoso. 

PISO CERÂMICO / REJLJNTAMENTO 

Depois de concluída a regularização de base, a mesma receberá o piso de acabamento. 

Será executado piso cerâmico nas dimensões 30x30 cm PEI-5/PEI-4 em áreas internas definidas em projeto. O assentamento dos 
pisos cerâmicos será feito com argamassa pré-fabricada REJIJNTAMIX, QUARTZOLIT ou similar, sobre a base varrida. A 
argamassa de assentamento será espalhada com desempenadeira metálica dentada, de maneira a dar uniformidade na espessura 
e uma melhor aderência na placa cerâmica. 

As cerâmicas serão então colocadas sobre a argamassa, comprimindo-as individualmente com o cabo da colher ou com martelo de 
borracha, ajeitando-as para se formar as juntas regulares e alinhadas, e finalmente batidas com régua em toda a superfície 
revestida, para nivelamento. É Importante observar que as cerâmicas devem estar submersas em água 12 horas antes. As 
cerâmicas deverão ser limpas cuidadosamente antes que os eventuais respingos de argamassa sequem, pois sua limpeza posterior 
é extremamente difícil, o que poderá acarretar arranhões no esmalte da cerâmica. 

Decorridos 3 dias após o assentamento, proceder-se-á ao rejuntamento com REJUNTAMIX, QUARTZOLIT ou similar na cor cinza 
ou a definir pela fiscalização, e após 24 horas, a superfície deverá ser molhada para cura. As juntas entre as cerâmicas não 
deverão ultrapassar a espessura recomendada pelo fabricante, e deverão ser taliscadas com gabaritos de plástico tipo Junta fácil 
especialmente fabricada na espessura indicada, observando-se sempre a diferença entre as dimensões das peças, que deverão ser 
selecionadas previamente, através de gabaritos. Conclu Ido o rejuntamento e procedida à limpeza das cerâmicas, procede-se a cura 
do rejunte. 

Os pisos de cerâmica terminarão Junto às paredes, em canto reto; nos sanitários e demais locais com piso cerâmico o rodapé será 
formado pelo próprio revestimento das paredes, e nos demais casos (se determinado em projeto) com a própria cerâmica na altura 
mínima de 10cm. 

PISO CIMENTADO 

Nas áreas externas será utilizado piso cimentado na esp.:l .5cm com argamassa de cimento e areia 1:4 sobre o lastro de concreto. 

LASTRO DE PÓ DE P€ORA 

O pó de pedra deve ser empregado em camadas de 10cm para servir de lastro de assentamento do piso lntertravado. 

O colctào de p6 de pedra deve ser mestrado com a utilização de tubos de ferro 314 1  ou barras de ferro de seção quadrada. 
Feitas as mestras sarrafeie o pó de pedra com a régua de alumínio ou rodo de aluminio. 	

AI 
PISO INTERTRAVADO 

Comece assontando os bloqueies da mestra para o meio-fio, fazendo panos inteiros, deixando apenas o arremate junto ao meio-fio 
para fazer depois. 

Salgue todo o piso assentado espalhando pó de pedra / areia sobre toda a sua superfície. Esse pó do pedra / areia 6 a mesma 
utilizada para o colchão. Essa areia irá penetrar por todas as juntas que existem entre um bioquete e outro. 

Todo o pano de intertravado assentado e salgado deve, no final do dia, ser compactado ou bebido. Com  uma placa vibratória CM-13 
bata todo o piso para que ele termine de assentar sobre o colchão de areia e as juntas entre um bloqueie e outro também se 
acertem. 
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Após assentar um pano grande de interiravado é hora de fazer os arremates dos cantos. Risque os bioquetes para qui 
encaixem nos cantos. Em seguida corte-os com uma guilhotina ou uma seua Clipper de mão (portátil). São os arremates 
meio-fio que vão travar todo o piso. 

TA  MEIO FIO DE CONCRET 

Para o assentamento dos meios-fios, a superfície do terreno de fundação deve estar devidamente regularizada (de acordo com a 
seção transversal do preto), lisa e isenta de parliculas soltas ou sulcadas, Recomenda-se também que o terreno não apresente 
umidade excessiva nem solos turfosos, micáceos ou com substãicias orgânicas. 

Os meios-fios e sarjetas devem obedecer às dimensões representadas no projeto. Os meios-fios devem ser executados em peças 
de 1.00 m de comprimento, as quais devem ser vibradas até seu completo adensamento e, devidamente curadas antes de sua 
aplicação. Seu comprimento deve ser reduzido para a execução de segmentos em curva. 

Não é permitida a execução dos serviços durante dias de chuva. 

' 	As alturas e alinhamentos dos meios-fios serão dados por um fio de nylon esticado com base nas refendas topográficas. Nos 
encontros de ruas - esquinas e sempre que as condições topograficas permitirem a marcação de pequenos raios horizontais 
deverá ser feito com cintel. Os meios-fios a serem fornecidos devem ser de pi -é-rnoldado. vibnlo e abaicado nas faces com as 
seguintes dimensões mlnnas (l,OOxO,35x0,15) cm, serão assentados diretamente sobre a base acabada. O espelho deverá ser de 
no minimo 15,00 cm. Para isso a base deverá ser executada com urna sobre—largura suficiente para permitir o pleno apoio do meio 
fio. O projeto definirá em cada caso, as larguras necessárias. Para acerto das alturas dos meios-fios, o enchimento entre esses e a 
base deverá ser feito com material lncornpreenstvel, tais como pó de pedra, areia ou argamassa de cimento e areia. Sempre que 
houver possibilidade de carregamento de algum desses materiais, deverá ser adicionado cimento na proporção de 1:10. À medida 
que as peças forem sendo assentadas e alinhadas, após o rejuntamento, deverá ser colocado o material do encosto. Esse material, 
indicado ou aprovado pela fiscalização, deverá ser colocado em camadas de 10 cm. E cuidadosamente aplicado com soquetes 
manuais, de modo a não desalinhar as peças. Quando pelo excesso de altura, os meios-fios ou rebaixados, forem inseridos na 
base, a reconstrução da área escavada deverá ser feita com o mesmo material devidamente compactado com equipamento 
apropriado, nas mesmas condições anteriores. 

Concluidas as operações de realhthamento, após rejuntamento com argamassa de cimento a areia das peças no traço de 1:3, 
deverá ser recolocado com material de encosto junto aos meios-fios, devidamente apiloado com soquete manual ou placa vibratória 
com os devidos cuidados para evitar o desalinhamento das peças. O runtamento das peças com argamassa de cimento e areia 
deverá tomar toda a profundidade da junta e externamente, não excederá o plano dos espelhos, bem como, dos pisos e meios-fios. 

LIMPEZA DE PISO INTERTRAVADO 

Terminado o assentamento taça a varrição do excesso de areia (pó de pedra que ficou sobro o piso e recolha os pedaços de piso e 
paletes que ficaram no local. 

ESQUADRIAS E FERRAGENS 

As esquadrias deverão obedecer, dgorosariente, as indicações do projeto arquitetônico. 	
q 

Será instalada poria de ficha embutida completa (forramentos. alizares, dobradiças e fechadura). 

Toda madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua finalidade, como sejam: rachaduras, 
nós, escoriações, falhas, empenamentos etc. 

È recomendado o uso das seguintes madeiras de lei para os serviços de carpintaria e marcenaria: cedro, mogno, sucupira, i$ (pau 
d'arco), ou outra com caraclerlsficas semelhantes. Não será permitido o uso de madeira mista. 

Os parafusos, quando empregados na fixação de forras por meio de chapuzes, deverão ter as cabeças embutidas dando-se o 
devido acabamento com o enchimento sobre as cabeças por meio de um fragmento da mesma madeira, lixado, permitindo 
continuidade da superfície. 

Nas portas internas dos WC's as pernas das forras não deverão alcançar o piso. As folhas deverão ficar 15cm acima do piso. 
Os chapuzes serão de madeira do tipo cedro receberão um mínimo de 6 pregos em cada face antes de serem assentados. O 
assentamento será feito com argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 devendo ser colocados no mlnimo 6 chapuzes par 
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cada porta o 4 para cada janela. 

As forras serão em madeira de 1' qualidade, com espessura mínima de 3 c $ serão fixadas aos chapuzes; por parafusos do fenda 

As forras das portas externas e internas receberão torras com largura igual á espessura da perede acabada. As forras travessas 
também serão fixadas a chapuzes; se seu comprimento for superior a 1.00m. 

Os attzares serão de madeira do tipo cedro aparelhadas, pregadas ás forras ao longo das juntas destas com as paredes através de 
pregos sem cabeça para melhor acaamecto. 

Serão executados portões em metaton e barra chata de feno com fechadura e dobradiça, vide projeto. 

Serão instaladas janelas de correr nos guichês da bilheteria e hall entrada principal. O material das esquadrias será em alumínio 
anodizado na cor natural. 

Serão Instaladas grades de ferro de proteção em metalon, de boa qualdade e sem defeito de fabricação e obedecerão aos detalhes 
e dimensões especificados no projeto de arquitetura. 

Será instalada porta em PVC com fechaduras de tarjeta (livre-ocupada) nos blocos de administração dos transportes, vide projeto. 

As esquadrias de ferro, antes de serem coiocadas, levarão tratamento com pintura iti.femjginosa; receberào pintura esmalte na 
cor a ser indicada. 

A vedação das esquadrias deverá ser esmerada a fim de permitir uma estanqueidade perfeita, impedindo a penetração do vento e 
das águas pluviais. 

Deverão obedecer às especificações do projeto. 

As forragens para esquadrias deverão ser precisas no sou funcionamento e seu acabamento deverá ser perfeito. 

As fechaduras serão de cilindro de embutir. 

As ferragens das esquadrias serão em latão cromado ou ferro cromado, com acabamentos fosco ou polido, conforme especificado 
para cada caso, admitir tipos misturados com partes de ferro cromado, de acudo com o projeto. 

As ferragens, principalmente as dobradiças, deverão ser suficientemente robustas, de forma a suportar, com folga o regime de 

a- 
	trabalho a que serão submetidas. 

I!AI'];t*] 

Será utilizado nas esquadrias de atuminio vdros comum transparente esp.=4 mm. 

COBERTURA 

ESTRUTURA METALICA 

Será utilizada estrutura metálica em aço no acesso as arquibancadas do time visitante e deverão ser obedecidas às prescrições da 
Nona NB-14 da ABNT. 

Os aços a serem utilizado serão determinados em projeto. 

Toda superficie a ser pintada deverá ser limpa de toda sujeira, pó, graxa, óleo ou qualquer resíduo (como a ferrugem) que possa 
interferir no processo de adesão da tinta. 

Precauções especiais deverão ser tomadas na limpeza dos cordões de solda, com a remoção de respingos, residuos e da escória 
fundente. 

Limpeza mecânica será feita por meio de tixadeiras, escovas mecánicas ou esmerilhadeiras, usadas com o devido cuidado, a fim de 
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se evitar danos As supesfldet Esse sistema não poderá ser usado quando a superficie apresentar resíduos de 
quantidade de ferrugem. 

Toda superfície a ser pintada receberá tratamento com Zarcão Universal (5790) da SUVINIL, ou similar, após inspeção da 
fiscalização. 

A pintura de acabament3 será em esmalte sintético acetinado da SIJVINIL, ou similar, na cor a ser definida pela fiscalização, 
aplicada por meio de pistola, de forma a se obter película regular com espessura e tonalidades uniformes, livre de poros, 
escorrimento e gotas, observadas todas as recomendações dos fabricantes das tintas. 

As ligações podarão ser executadas soldadas ou aparafusadas (conforme estiver no projeto), devendo em cada caso serem 
dimensionadas para resistirem aos esforços pertinentes 8 NBR 9971 e NBR 8800, inclusive vento NBR-6123. 

Será aplicada na coberta em estrutura metálica telha de alumínio trapezoidal esp.= O,lmni 

As telhas devem ser mantidas em local coberto ou cobertas com lona os proteção, evitando-se danos no processo de manuseio e 
estocagem. Ao receber o lote recomenda-se conferir e verificar se as telhas estão protegidas e se há algum dano na embalagem. 
Caso a embalagem esteja danificada, é recomendável examinar as telhas. 

Caso as telhas estejam molhadas ou com água condensada na superficie, as mesmas devem ser enxugadas, para que a ação da 
umidade não promova manchas (formação de óxido de alumínio sobre a superficie da chapa). 

O manuseio das telhas deve ser feito com o uso de luva de raspa para proteção do operário e para evitar manchas nas telhas. 

Peças complementares em aço: cumeeiras, rufos e outras, com mesmo acabamento das telhas. 

Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, parafusos autoperkirantes, com sistema de vedação, revestimento 
anti-corrosivos, pinos para explopenefração com sistema de vedação, dispositivos para fixação em onda alta. Acessórios de 
vedação: fechamento de onda, fita de vedação. 

ESTRUTURA DE MADEIRA 

Será aplicada coberta em estrutura de madeira com aplicação de telha de fibrocimento ondulada E6mm (conforme projeto). 

As lajes devem estar coriduidas e o local de trabalho deve estar limpo. 

A calha, algeroz e a platibanda devem está condutdas. 

A calha, algeroz e quando for o caso a platibanda devem estar impermeabIizados e protegidos. 

Caso não haja detalhamento do telhado, o engenheiro deve definir os parâmetros para execução em função das recomendações do 
fabricante de acordo com o tipo/dimensões da telha escolhida (catálogo têaiico). 

Deve estar definida a inclinação do telhado, o espaçamento entre terças (vão [Me), o sentido da montagem, os recobrirnentos 
laterais e longitudinais, os cortes dos cantos se necessário, etc. 

Executar os apoios das terças, que podem ser em colunas de alvenaria a chato ou pontaletes de madeira 3 x W. 
	 ii 

O espaçamento transversal (entre linhas de colunas) deve obedecer às recomendações do fabricante para vão livre máximo entre 
terças (em geral 1,70 m). Já o espaçamento longitudinal, deve ser de aproximadamente 2,00 m. quando utilizadas peças com altura 
de 3' para terças. 
Imunizar as peças de madeira com solução fungicida e inseticida (quando necessário a depender do tipo de madeira utilizado na 
estrutura). 

Iniciar a execução da estrutura pela colocação das terças das extremidades da laje (junto à platibanda e junto à calha). É importante 
manter o alinhamento destas terças em relação à calha e platibanda e também observar que devem correr paralelas. 

Nivelar os topos das terças com mangueira de nível e linha fazendo os ajustes com cunhas, se necessário. Fixar as terças aos 
apoios. 

Esticar unia linha de nylon entre os topos da terças de extremidades e posicionar as terças intermediárias encostando os topos 

.8. 
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destas na linha. Pode-se utilizar cunhas de madeira para ajustes. As terças intermediárias também devem esta 
relação as terças das extremidades (laterais) e a da calha. 	 brita 

Observar que o topo das terças deve sempre acompanhar a inclinação do telhado, caso contrário colocar calços contínuos. 

Emendar as terças, caso seja necessário, preferencialmente sobre os apoios, ou limitando-se a no máximo ¼ do comprimento do 
vão. Estas devem ser executadas a um ângulo de no máximo 45 e sempre de forma que o trecho maior fique apõiado sobre o 
trecho menor. 

Proceder à montagem das telhas de baixo para cima (da calha para a platibanda), em faixas perpendiculares; as terças de apoio. A 
boa montagem das telhas depende da perpendicularidade das faixas as terças e do alinhamento das fiadas, para tanto se 
recomenda que a montagem seja feita com auxilio de linha de nylon e trena metálica. 

As telhas devem ser montadas, de preferência, no sentido contrárIo aos ventos dominantes na região, a fim de garantir maior 
estanqueidade da cobertura. 

Não se deve pisar diretamente sobre as telhas, para isso devem ser usadas tábuas, de modo a permitir livre movimentação dos 
montadores. As tábuas devem ser colocadas de maneira a distribuir os esforços nos pontos de apoio das telhas (terças). 

Obedecer durante a montagem os recobilmentos laterais e longitudinais, previamente definidos em função do tipo de telha e 
inclinação do telhado (ver catálogo técnico do fabricante). 

Nos encontros das telhas, para evitar a sobcepos4ção de quatro espessuras, cortar os cantos de duas das telhas kdeinediárias; 
A fixação das telhas as terças de madeira deve ser feita através de parafusos apropriados, juntamente com o conjunto de vedação. 

IMPERMEABILIZAÇÃO 

A impermeabilização a ser executada na obra será com manta asfàltica e posteriormente feita uma proteção, sempre em 
observâncias as normas técnicas vigentes. 

PINTURA 

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeira, graxas e óleos, além de estarem livres de qualquer irregularidade. As 
fissuras são tratadas de forma compatível com o tipo de tinta a ser utilizada. 

PINTURA À BASE D'ÁGUA (HIDRACOR) 

A aplicação da pintura à base d'água (hidracor) será nos tetos, cobogós, paredes internas e muros de contorno, em cores a ser 
definida pela fiscalização. 

A pintura a base d'água deve ser aplicada sobre superfície preparada, plana, sem fendas ou buracos através de broxa ou, 
excepcionalmente, com pincel, porém nunca com rolo, especialmente em tetos, sendo a primeira demão dada com cerca da metade 
da quantidade de cal extinta da demão final, com adição de fixador (Óleo de linhaça). Antes de serem pintadas, as superfícies 
deverão ser umedecidas, jogando sobre elas água limpa. Cada demão da caiação deve ser aplicada somente após a secagem 
completa da demão anterior e em direção cruzada. Antes da aplicação deve ser realizada limpeza e lixamento das paredes e tetos 
com vassoura, escova ou lixa de calafate. 

ry' 
As esquadrias de madeira a serem pintadas deverão receber duas demãos de massa co4Tlda, para pintura a óleo ou esmalte, 
aplicada com desempenadeira de aço ou espátula, sendo utilizada lixa para massa n°100 a 180, e o pó deve ser removido, entre 
uma e outra dernão. Após o emassarnento deverá haver um intervalo minirno de 48 horas para proceder-se a primeira demão de 
tinta, sendo que, serão dadas tantas mãos forem necessárias, ate que sejam obtidas a coloração uniforme desejada e a tonalidade 
equivalente. A massa conida a ser lomecida deverá ser à base de óleo. 

Deverão ser aplicadas duas demãos de Unta esmalte (1 9  qualidade) em esquadrias de madeira. As superfícies de madeira que 
forem pintadas com tinta esmalte deverão ser previamente lixadas a seco com lixa n° 1, coesa, limpa, seca e isenta de gordura. 
graxa ou mofo. Deverá ser aplicado fundo sintético nivelador para madeira. A pintura deverá ser realizada com rolo de espuma ou 
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FMASSAMENTO E PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA 
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pincel medo, sendo que o Intervalo para aplicação deverá ser dono mínimo 4 horas entro as demãos. 

PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO E ESTRUTURA METÁLICA 

Será aplicada Unta esmalte (1' qualidade) em esquadrias de ferro e estrutura metálica. antes de serem colocadas, levarão 
tratamento com pintura anti-ferruginosa (primei sintético) para proteção. 

As superfícies metálicas que forem pintadas com Unta esmalte (1 qualidade) deverão ser verificadas com relação á pintura de 
fundo, estando ela danificada ou manchada, esta deverá ser retocada em toda a área afetada, bem como, todas as áreas sem 
pintura e os pontos de solda, utilizando-se para tanto a mesma tinta empregada pelo serralheiro. Efetuar, em seguida, sobre as 
superfícies de feito, a remoção de eventuais pontos de ferrugem, quer seja por processos mecãnicos, quer seja por processos 
químicos. 

Após, deverá ser aplicada uma demão de tinta zarcão verdadeira ou de cromato de zinco. Não constituindo a demão de fundo 
anticorrosivo, por si só, proteção suficiente para os elementos metálicos, será vedado deixá-los expostos ao tempo por longo 
penado sem se completar a pintura de acabamento. 

Em seguida deverão ser aplicadas, com pincel ou rolo, duas demãos de acabamento esmalte sintético. A espessura do filme, por 
demão de tinta esmalte, deverá ser de no mínimo ,  30 micrometros. 

As superfícies metálicas que apresentarem pontos defeituosos deverão ser limpas com palha de aço e feitos a aplicação de Unta de 
fundo antioxldante no local, seguida de repintura. 

Se a superfície a ser repintada ainda estiver com boa aderência, desempenhando ainda função protetora, mas com algumas áreas 
localizadas apresentando problemas, a proteção poderá ser prolongada, executando-se apenas uma leve preparação da superfície 
e aplicando-se uma demão de Unta de repintura. Nesse caso, as pequenas áreas danificadas deverão ser escovadas com palha de 
aço e sobre elas aplicadas tinta redutora de fundo. 

A superfície total a ser repintada deverá estar seca e limpa. isenta de sujeira, poeira, óleo, graxa, eflorescânda e partículas soltas. 
A superfície preparada poderá então receber uma demão de repintura, preferencialmente do mesmo tipo que a anterior, para 
assegurar melhor compatibilidade entre as duas camadas de pintura. 

Se as falhas estiverem distribuídas geneticamente sobre a superfície. evidenciadas por pontos de ferrugem, descascamonto, bolhas 
e vesloilas, ou mesmo por exposição do substrato, torna-se necessária á remoção completa da pintura velha até a superfície do 
metal, para que a repintura tenha bom resultado. 

Será aplicada pintura textura acrílica em paredes externas, indicados em projeto. 

A textura será aplicada sofre paredes pintadas com boas condições de aderência, reboco de massa fina, eniboço desempenado. 
queimado ou camurçado, curados conforme a boa técnica, sem eflorescências e isentos de pó. poeira, graxa e tinta descascando. 

A base deverá ter boa resistência. Em revestimentos fracos ou pulverulentos (esfarelando) è Indispensável à utilização de fundo 
preparador de superflde 72 horas antes da aplicação do produto. 

Proteger sempre as paredes externas com beirais. Utilizar beirais de telhas e pingadeiras de granito, mármore, ardósia, pedras em 
geral ou rufos de chapas, no topo da parede, sempre ultrapassando no mínimo 3 cuide cada face, para Proteção do revestimento. 

No caso de pingadeira de pedras, fazer uma ranhura na parte de baixo e na extremidade da pedra, para interromper o escoamento 
d'água sob as poças, impedindo que elas atinjam as fechadas e provoque o escorrimento de resíduos, fuligens e poeiras, 
acumuladas nas partes horizontais (peitoril de janela, sacadas, topo de muro e platibandas). As pingadeiras de pedra devem ser 
inclinadas, com caimento para parte externa, para evitar o acúmulo de sujeira. 

Antes de iniciar a aplicação do revestimento, verificar se todas as arestas de tetos e fachadas estão arrematadas, se ocorrerá á 
colocação de forro, pintura, rodap6, peitoril, janela, porta, mio ou pingadeira e, se os contra-marcos estão colocados e arrematados, 
evitando a Interrupção do serviço de aplicação. 

A textura deve ser aplicada, em sua camada finai, de uma só vez, em panos previamente estabelecidos, evitando emendas, 
retoques ou a interrupção da aplicação, que comprometerão a estética do revestimento. As emendas normalmente ficam marcadas, 
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após a cura 

PINTURA COM NATA DE CIMENTO 

Será aplicada na estrutura de concreto (pilares) uma pintura de nata com cimento, objetivando um aspecto agradável e harmonioso. 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Todas as 'nstaIaçes deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT e deverão ser executadas do acordo cciii o projeto 
fornecido. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituidos ou 
reparados a expensas da CONTRATADA e á satisfação da FISCALIZAÇÃO. 

Serão instalados pontos elétricos de acordo com projeto. 

Todas as tubulações terão as dimensões corTipativeis com as normas técnicas, e serão em PVC da TIGRE, FORTELITE ou similar, 
- 	flexivel quando forem embutidas e rIgidoftoscãves quando forem expostas. 

As caixas aparentes serão da linha especifica da TIGRE ou similar. 

Os fios e cabos serão ANTI.FLAM do tipo PIRELLI, CONDUGEL ou LOUSANO, com dimensões especficadas em projeto e de 
acordo com as normas técnicas em vigor. 

As eventuais emendas serão feitas como manda a norma, ubhzando-se fita de auta fusão. 

Todos os disjuntores, chaves, serão da marca ELETROMAR ou similar. 

As caixas de embutir nas paredes para receber interruptores e tomadas serão em PVC da TIGRE. 

Todas as tomadas e interruptores serão da marca PIAL, BITCINO ou similar. 

As Iumlnãilasiarandelas serão instaladas de acordo com o projeto e sua descrição/tipo conforme planilha orçamentária. 

Todos os sistemas elétricos serão dotados de aterramento protetor compatível. 

Os quadros elétricos serão constituldos conforme projeto, atendendo as normas da ABNT citadas no item NORMAS TÉCNICAS DA 
ABNT APLICÁVEIS, e demais pertinentes. 

Os quadros deverão possuir os espaços de reserva. 

Toda a fiação será em cabos flexiveis, não utilizar fios rigidos. As conexões e ligações deverão ser nos melhores altérios para 
assegurar durabilidade, perfeita isdaçio e ótima condubvidade elétrica 

As emendas e deva~ dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurar reslstêna mecânica adequada e contato 
elétricos perfeitos e permanentes por meio de conectores apropriados, as emendas serão sempre efetuadas em caixas de 
passagem com dimensões apropriadas. Igualmente o desencapamento dos cabos, para emendas será cuidadoso, só podendo 
acontecer nas caixas. 

r 

Os condutores só poderão ter emendas nas caixas de passagem, devendo nesses pontos, serem devidamente isolados com fita de 
auta fusão e fita isolante plástica para cabos de baixa tensão, sendo as emendas devidamente estanhadas. O isolamento das 
emendas e derivação deverá ter caracterlstica no mlnimo equivalente às dos condutores utilizados. 

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões 
de raio longo. 

Toda a tubulação elétrica deverá estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores. 

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, conduletes, etc. deverão ser 
vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da co4ocaçao da fiação. 	

V1 ft- 
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As caixas embutidas nas paredes deverão facear o revestimento da alvenaria e serão niveladas e aprumadas de 
resultar excessiva profundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas, interruptores, e outros serão 
forma a não oferecer saliáncias ou reentrâncias capazes de coletar poeira. 

As caixas de tomadas e interruptores 2'x4' serão montadas com o lado menor paralelo ao Paio do piso. 

Todos os quadros deverão conter plaquetas de identificação. 
Os aparelhos para luminárias sejam fluorescentes, ou arandelas, ou incandescentes, obedecerão, naquilo que lhes for aplicável a 
NBR 6854 ou sucessoras, sendo construídos de forma a apresentar resistência adequada e possuir espaço suficiente para permitir 
as ligações necessárias. 

INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 

As Instalações hl&osanttária deverão ser executadas com base nas normas técnicas da ABNT. 

Deverão ser instalados pontos hidráulicos e sanitários em locais determinados em projeto. 

Toda a instalação hidráulica será executada com tubos e conexões em PVC soldável. 

Todo esgoto será feito em função do número de aparelhos utilizados e de acordo as recomendações da ABNT. Deverá ser 
respeitada a declividade mínima nunca inferior a 3,00%, bem como a bitola da tubulação a ser utilizada que deverá ser de PVC 
rígido. 

Nos sanitários PNE deverá ser instalada bacia sanitária apropriada para portadores de necessidades especiais e barras de aço 
inoxidável com detalhes e dimensões conforme projeto. 

Nos sanitários PNE serão instaladas válvulas de descarga d=50 mm (1 'II). 

Nos sanitários PNE serão instalados lavatórios de louça branca sem coluna com torneira e acessórios. 

Nos demais sanitários serão Instaladas bacia sifonada de louça branca com acessórios e caixa de descarga plástica de sobrepor. 

Nos sanitários públicos masculino e feminino serão instaladas bancadas em granito com cubas de louça. válvulas em metal, sifão e 
engate flexivel em PVC. Serão utilizadas porta-papel, saboneteira e porta toalha de louça branca. 

As torneiras dos lavatórios serão cromadas de mesa. 

SERViÇOS COMPLEMENTARES 

LIMPEZA GERAL 

A limpeza final - Toda a obra será entregue limpa sem manchas ou Incrustação de cimento, restos de massa ou tinta de qualquer 
natureza. 

Horizonte - CE, abril de 2018. 

A 3, 	 a Cruz 
. - 	 sEcRcT&q,00E OBRAS . 

SERVIÇOS PUBLOS E UIWANISUO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PROJETO 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMIN9 
DE SOUSA - DOMINGÃO (6° ETAPA - PT. 0390210 76) 
OBRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PLANTA BAIXA DA GARAGEM DO 
ÔNIBUS 

DATA 	SETEM8RO120:2 	 REViSADO: QUTU9RO2Cl7 
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:ESE'Ho 	 16 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PRUM 

P' 	
SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGAO (6 0  ETAPA - PT. 0390210 76)  
DflRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 

PLANTA BAIXA CORTES E FACHADAS BLOCO 
ADMINISTRATIVO E FOSSA/SUMIDOURO 

DATA 	SETEMBRO 12012 	REVISADO: 0U7U1,22'17 
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DESENHO 	 16 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
.20 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGÃO (6 0  ETAPA - PT. 0390210 76) 
OSRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESENHOS DA PRANCHA 	

_ -0 
PLANTA BAIXA, CORTES AA' E VISTAS 

LATERAIS DO DIQUE E FILTRO ANAERÓBIO 

A. 	 ,.. 	. 

DATA 	SETEftRO 12012 	REVISADO: OUIt€RO?2011 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PROVETO 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGÃO (6 0  ETAPA - PT. 0390210 76) 
OBRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESEM1OS DA PRJWM 

PLANTA BAIXA, CORTE AA' E DETALHES DE 
PILAR DA COBERTA DOS ÔNIBUS 

TA 	STEY€RO/23I2 	REVISADO: OUTUBRO i2O1? 

ESCALA - 	 INDICA3ÀS 	 05/  
DE~O "16 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

n. 
PROETQ 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA- DOMINGÃO (6° ETAPA - PT. 0390210 76) 
OBRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESENHOS DA PRANCHA 

DETALHAMENTO DE EQUADRIAS 
(JANELAS E COBOGÓS) 

DATA 	SETEeRO12012 	REVISADO: O4JflJBRO/2017  

ESCALA 	 NDCADAS 	 06 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA- DOMINGÂO (6° ETAPA - PT. 0390210 76)  

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESENHOS 34 .ViC:t4 

DETALHAMENTO DE EQUADRIAS 
(PORTAS) 

M 	 i!L:jjjs1JfrWl 

ESCALA - 	 INDICADAS 

em 
07, 
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CAIXA DE DESCARGA 
9 PVC DE SOOREPOR 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGÃO (6 0  ETAPA - PT. 0390210 76) 

ESTÁDiO MUNICIPAL DE HORIZONTE 	1"» 

PLANTA BAIXA E CORTES AA' DOS 
BANHEIROS MASCULINO E FEMININO 

DATA 	SEi~ 120i; 	REViSADO WTtOI2011 

ESC"- 	 08 
1/6 DESENHO 
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02 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PROJETO 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGÁO (6 0  ETAPA - PT. 0390210 76) 
OBRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESENHOS DA PRJ4CKA 	 0 1  

VISTAS FRONTAL LATERAL ESQUERDO E 
LATERAL DIREITO 

(li 

DATA 	SETEM&ROI12 

ESCALA - 	 INDICADAS 

REVISADO: OUTUBRO' 2017 

09,   
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CONSTRUCAO 

p C% 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PROJETO 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGÃO (6° ETAPA - PT. 0390210 76) 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESENHOS DA PRANCHA 	 '1-e 

PLANTA BAIXA GERAL DA ENTRADA E 
BILHETERIA DO LADO NORTE 

DATA 	SETEMBRO/2012 	REVISADO: OMBRO: 2017 

ESCALA 	 INDICADAS 	 10 
DESENHO 	 16 
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CONSTRUCAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PROJETO 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINCÃO (6° ETAPA - PT. 0390210 76) 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESENHOS DA PRMJCaA 

PLANTA BAIXA, VISTAS FRONTAL E CORTE AA 

H 
	

DA BILHETERIA LADO NORTE 	o 
DATA 	SETEMBRO) 2012 	REVISADO: OUTUBRO/2017 

ESCALA - 	 INDICADAS 

DESENHO 	 16 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE •02 
02 PRWFO 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 

DE DE SOUSA - DOMINGÃO (6° ETAPA - PT. 0390210 _ 76) 
—1 OBRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 

Quant. 
LNSLNHOS DAPRANCrA 

PLANTA BAIXA, VISTAS FRONTAL E CORTE AA' 
L '4 DA ENTRADA LADO NORTE 
a'e 

1111 
DATA 	SEID.€R013012 	 REVISADO: 	OUTUBRO! 2017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
pum 
SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGAO (6° ETAPA - PT. 0390210 76) 
OBRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
D€SZNHOSDAPRANCHA 

DETALHE DAS ESQUADRIAS DA ENTRADA E 
BILHETERIA DO LADO NORTE E SANITÁRIOS 

DAS ARQUIBANCADAS LADO OETE 

DATA 	sUE&R01202 	REVISADO: OUIL8RO 2v7 

ESCAlA 	 INDICADAS 	 12A 
DESENHO 	 716 
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DATA 	SETURO!20112 
	

REVISADO: OUTUBRO 12017 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 
PROÍTC 

- 	 SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGÁO (6 0  ETAPA - PT. 0390210 76) 
OBRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESENHOS DA PRANCHA 	 -- 

DETALHAMENTO DA COBERTA 
DA ENTRADA LADO NORTE 

1/ 
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PREFEITURA MUNICIPALMUNICIPAL DE HORIZONTE 

 

Av. Pres. Caste:c Sonco,5100 Centro. Horizonte—CF. 

osro 
SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORÁCIO DOMINGOS 
DE SOUSA - DOMINGÀO (6° ETAPA- PT. 0390210 76) 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
DESEMiOS DA PPlOM 

Saias Fitoterapia, Médico, Sala Técnica 
e Presidente 

 

/ 

DATA 	0J11J12017 	 REV2SADO 0JnsRO12017 

ESCAlA 	 INDICADAS 	 1 15 
DESEN:O 	 16 



PRORIETARØ PREFEITUFCA MUNIU. - AL 
C''-: 23555.96/0001-ï: 

PROJETO 
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CALCU:M 

-ORILONTE 

COPJSTRUCAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE 

ISMO) 

SEXTA ETAPA DO ESTÁDIO MUNICIPAL HORJ&CIO DOMINGOS 
DE SOUSA- DOMINGÃO (6 0  ETAPA - PT. 0390210 76) 
ceRA 

ESTÁDIO MUNICIPAL DE HORIZONTE 
•D€SENHO$ DA PMNC$A 

SITUAÇÃO DE GRAMASASEREM 

PLANTADAS NO ESTÁDIO 

DATA 	SETEMBRO, 2012 

ESCALA 	 INDICADAS 

REVISADO WR8OJ 2017 

16 
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CONTRATO DE REPASSE N' 172921 jZ/MICAIXA 
PROCESSO N°772921/2012 

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE Si CELEBRAM A 
UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO fr.ff. 
REPRESENTADO1A1 PELA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, E OL&}  HORlZOiff. OBJETIVANDO A 
EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS AO ESPORTE E 

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nonilnadas e qualificadas, têm, entre 54, Justo e acordado o Contrato 
de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com os Anexos a este Contrato de Repasse e com 
a seguinte regulamentação, Decreto 93872. de 23 de dezembro de 1986. e suas alterações. Decreto n° & 170, de 25 de 
JUtO de 2007, e suas alteraçtes. Rataria lntemiinistertal MP0G/MFCGU no 507. de 24 do novembro do 2011. Lei de 
Diretrizes Orçamentarias vigente, Diretrizes Operacionais do Conoedente para o exercido. Contrato do Preslação de 
Serviços (CPS) firmado entre o Concedente e a Caixa Econômica Federal e demais normas que regulamentam a 
espécie. as quais os contratantes se sujeitam, desde Já, na forme ajustada a seguir: 

SIGNATÁRIOS 
- CONTRATANTE - A União Federal, por Intermédio do Corcedente p1jg, representada pela Caixa Econõmica 

Federal, Instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade juridica de direito privado. 
criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 o constitulda pelo Decreto n° 68.303, de 6 de março de 
1970. regida pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n°6.473. deSde Junho de 2008. e sua alterações, com sede no 
Setor Bancário Sul. Quadra 04, Lote 314, BrasIl-CF, iriscrta no CNPJ-MF scb o n° 00.360.305/000I-04, na 
qtar:dade de Agente Operador, nos tornos dos instrumentos supacitados. neste ato representada por Ricardo 
Antôn io Ceminha Wairaven RG n°2002002074912. CPF no 194,557.943-34 resdente e domiIiadp_Ø.,Rua Thomás 
Pompeu. 36. Ap. 802 Meireles. conforme ortiraco lavrada em notas do 2° TabeNAo de Notas e P'otestp, 
Brasili&DF. no livro 2931. 8$. 175 e 176 .  em 27/02/201a. doravorte denominada simplesmente CONTRATANTE. 
11 - CONTRATADO -  HorizontelCE, inscrito ,  no CNPJ-MF sob o n°23.565. 198)0001-86. neste ato representado peio. 
respectivo Prefeito. S.rW Manoel Comes de Farias NetQ poladoitil do P6 no 2C07224383-4ISSPÍCE e CPF n° 
154.042.263-1& residente e don'uciIado) a &Juvenal de Castro. SM, coravante denominadoL) simplesmente 
CONTRATADO. 

OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE 	
" 1 

69. Baca do Estad,o Nluin icioal Hpreo-DominQce de Sctsp . DornLiaao. no Mtjfljçoo de honzonte CE.. 

MUNICIPIO(a) BENEFICIAR1O(a) 
HORIZONTE. 

ÕTÍ5FÇX&SUSPENSIVA 
Documentação: Pendente documentação JUJIdÉCa e de proseto técnico de engenharia. 
Prazo para entrega da oocumentaçbo p&o CONTRATADO: OB meses 
Prazo para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 01 mês. 

DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Recursos do Repasse da União BIQ75.MO0 (novecentos e setenta e drw mi reas). 
Rec*.rsos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R$40.625.00 (quarenta mil. seiscentos e vinte e cinco 
reais). 
Recursos do Investimento (Repasse + Contrapartldai)RS1015625. 
Nota de Empenho n° 2012NE800592, emitida em 06fl37112 no valor de P5 975.000.00. Unidade Gestora ISCOOS. 
Gestão 
Programa cia Trabaho: 2781220355450. 
Natureza da Despesa: 444042. 
Conta Corrente Vinculada do CONTRATADO: Agência n° 	conta corrente n° 006.006470242. 

PRAZOS 
Data da Assinatura dc Contrato de Repasse e Anexos: 19 de dezenDro de 2012. 
Termino da Vigência Contratual; 19 de dezembro de 2015. 
Prestação de Contas; 60 (sessenta) dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto. 
o que acorrer primeiro. 
Arquivamento: 20 anos contados da aprova'P da prestação de contas peta CONTRATANTE ou da instauração da 
tornada de contas especial, se for o aso 	r 

t,.  (1 

01 
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CAIXA Contrato de Repasse 
	 Iv 

Just.ça Federal. Seçáo Judcâáda do Estad3 de Q. 

Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO 	;sidenle Castelo Branco. 1782 - Centro- 
ilorizorte/CE. 
Endereço para entrega de correspondências a CONTRATANTE: 	•enõênoia Reoionai Noile e &4 do CaoS. R 
Sena rÁidureim. 800- 120  Andar - Centro-Fortaleza. 

	

___ 	__  

	

e,' 	 ...... 

CPF: 1 

n 

Testemunhas 

No,ne:l't )t. OAç,unL. 
CPF: 

1 

C5ssc? V;are 
Nome: '---' 
CPF: oçi iqo t03 -'1 
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CAIXA Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Ge&.- So)bt,!-' ''. 

Grau de sigilo 

N05 

Pe.o presente Anexo as partes norninndas nc Contraio de Repasse, pactuam as c:áusulas a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA - Dos ANEXOS E DA SUSPENSIVA 

- São partes integrantes do Contrato de Repassa, independente de transcrição: 
a) o Anexo ao Contrato de Repasse - Condições Gerais; 
b) o Arexo ao Contrato de Repasse - Condições Complementares, especificas de cada Coreedente, se for o caso. 
c) o Piano de Trabalho aprovado no Sistema de Gestão de Convêrxcs e Contratos de Repasse (SCONV). 

1.1 - A eficácia deste Instrumento. case haja itens insericios em condição suspensiva, está condicionada à 
apresentação pelo CONTRATADO de toda a documentação no prazo fixado no Contrato de Repasse e à análise 
favorável pea CCNTRATANTE. 

11.1 - O prazo lixado para atendimento da condição suspensiva poderá ser prorrogado, uma única vez, por Igual 
período, nos lermos de ato regulamentar do Concedenle. 

1.1 .2 - O CON1'RATAQO, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua anuência que o não atendimento Cai 
exigências no prazo bado ou a não aprovação da documentação pela CONTRATANTE implicará a rescisão de pler.o 
direto do presente Contrato de Repasse. Independente de notificação. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 

2 - Como forma mútua de cooperação na execução do objeto do Contrato de Repasse, são obrigações das panes: 

2.1 - DA CONTRATANTE 
1. analisar e aprovar a documentação téaica, institucional e jurídica das propostas selecionadas: 

II c&ebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO, e publicar seu extrato, no 
Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações. se  for o caso. 

III. acompanhar e atestar a execução ttslco.fir,anceira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os 
correspondentes registros nos sistemas da União. utilizando-se pata tanto dos recursos humanos e tecnológicos 
da CONTRATANTE; 

iv transferir ao CONTRATADO os recursos fnancetros, na forma do cronograma de desembolso aprovada, 
observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento; 

V. comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Leg:slativo na fcrrna disposta na legi&açãc; 
VI analisar eventuais sdicitaç6es de reformulação dos Projetos Técnicos. submetendc•as. quando for o caso. cc 

Concedente, 

fl 	Vil fornecer, quando requisitadas peles órgãos de controle externo e nos limites de sua competência especifica. 
informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial; 

Vfll. receber e analisar as prestações de comas encarnintadas pelo CONTRATADO, bem corno nOti*cá'f o quandc da 
sua não apresentação no prazo fixado e ainda quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando se 
for o caso, a correspondente Tomada da Contas Especial 

2.2 - 30 C0NTRATA:O 

1. consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em ci que autorize sua inclusão, os recursos nccessárc: para 
executar o objeto do Contrato de Repasse e. no caso de investimento que extrapole o exercício, consignar no 
Plano Plurianual os recursos para atender às despesas em exercícios futuros que. cnualmerite constarão do seu 
Orçamento 

II. observar as condições para recebimento da recursos da UrlIO e pra .nsa -.ção em restos a pagar estabeicides 
pela Lei Complementar n 101. de 04 de maio ia 2000. 

til. comprometer-se, nos casos em que couber a institu.ção da contribuição de melhoria, nos lermos do Código 
Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior á contrapartida aportada ao 
Contrato de Repasse; 

IV. adotar o disposto nas Leia iO 048. de 08 de novantro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e no 
Decreto 5.296. de 02 os dezembro de 2004. relativamente à promoção da acessbii4ade das pessoas portadoras 
de ceflciência fisica ou com mobilidade reduzida; 

V. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade corri as diretrizes estabelecidas pelo 
Concedente. podendc estabelecer outras cue busquem reftetir duações de vulnerabilidade econômica e sodai. 

retiver á CONTRATANTE sempre que 	alterações; 

27 943 u003 micro 	 Operação SIAPF 0390210-76 
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CAIXA Anexo 	 '4 	.. ao Contrato ce Repasse 
- Condi 

11 elaborar os pretos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurii 
 

;nstilucà&mal necessária à celebração do Contraio de Repasso, de acordo com os normativos do programa, bem 
como apresentar documentos de titularidade dorninial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos 
emildos pelo órgãu ambientei competente e concessionárias de serviços públicos, conforme o caso, nos termos 
da legislação aplicável; 

Vi1 ccmpatlbiiizar o objeto do Contraio de Repasse com normas e procedimentos de preservação wnbentat 
nnriclpal, estadual ou Federal, conforme o caso; 

Vil]. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Contraio de Repasse. 
observando prazos e custos, designando profissIonal habilitado no local da intervenção com a respectiva Anotação 
de Responsabilidade Tétrica (ART); 

IX. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e servi;os 
conlratadcs, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e itMdaces. 
determinando a correção de vicies que possam comprometer a fruição do beneficio peia população beneficiária, 
quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle; 

X. definir o regime de execução, direto ou indireto, do objeto do Contrato de Repasse; 
XI. realizar o processo Ucltatório, sob sua inteira responsabilidade, quando optar pelo regime de execução indireta. 

nos termos da Lei n 1  8.666. de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e demais normas pertinentes á mat*r:a, 
assegurando a correção dos procedimentos legais, a suticiãnda do projeto básico, da planilha orçamentária 
discriminativa do percentual de Bonificação e Despesas Indiretas (BOi) utilizado e o respectivo detalhamerile de 
sua composição; 

Xli utilizar, pare aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n° 10.520. de 17 de 
jLihD do 2002. e do regulamento Prevista no Decreto ri* 5.450. de 31 de meio de 2005, prefererciatmente a sua 
fcrma olotr&iica. devendo ser justificada pelo CONTRATADO a Impossibilidade de sua utlização: 

XIII. apresentar deoaraç&o expressa firmada por representante legal do CONTRATADO, ou registro  no SICONV que a 
substitua, atestando o atendimento das disposições legais apic*veis ao procedimento Ecitatõrio; 

XIV. apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, atestando 
qe esta não possui em seu quadro societário servidor público da ative, ou empregado do empresa pública ou de 
sociedade de economia mista, sendo ce inteira responsabilidade do contrataio a fiscalização dessa vedação; 

XV. prever no edital de licitação e no Cóntrato de Cetução ou Fornecimento (CTEF) que a responsabilidade pela 
quatdade das obras, materiais e serviços axecutadosftornecidos à da empresa coniratada para esta finalidade. 
inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a 
consecução do objeto contratado e exercer a fiscalização sobre o CTEF; 

XVI. 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 adjucicação, o extrato do CTEF e seus resped;vos aditivos, aART dos projetos, dos executores e 
da fiscalização de obras, e os boletins de medições; 

XVII. registrar no SICONV as atas e as Informações sobre os participantes e respectivas propostas das Iici1açes, bem 
como as lnfcrmações referentes às Qispensas e inaxigibilidades; 

XVIII. Inserir, quando da celebração de Contratos com terceiros pera execução do objeto Co Contrato de Repasse. 
Cláusula que obngue o terceiro a permitir o I,vre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades pCiblicas 
ccncedertes ou contratantes, bem corno dos órgãos de controle interno e externo, a SeUS documentos e registros 

contábeis; 
XIX. atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas lnidõneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das empresas 

dou profissionais participantes do processo ce !idtação. em especial ao impedimento daquelas em ccr.tratar com 
o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU r.° 518, de 15 de março de 2010; 

XX. instaurar processo aaministrativo apuretôrio. inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o 
cesvio ou malversação te recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gesto financeira do 
Contrato de Repasso, comunicando liii fato á CONTRATANTE: 

XXI. apresentar â CONTRATANTE relatórios de execução fisico-finarceira relativos ao Contrato de Repasse, bem 
corno da 	ntegralnção da contrapartida. em pefiod6dade compativel com o cronogramna de execução 
estabelecido; 

XXII. responsabilizar-se pela conclusão do empreendimento quando o objeto do Contrato de Repasse prever apenas 
sua execução parcial e for etapa de empreendimento maior, a llrri de assegurar sua funcionalidade: 

XXIII. estimular e participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Contrato de 
Repasse, bem como na manutenção do patrimõnio gerado por estes investimentos; 

XXIV. notificar os partidos politicos. os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais com sete no municipc 
ou Distrito Federal quando ocorrer a liberação de recursos financeiros pele CONTRATANTE, em conformidade 
com a Lei n°9.452, do 20 de março de 1997, facultada a notifração por meio eletrônico; 

XXV. fornecer a CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobra as ações desenvolvidas para viabilizar o 
acompanhamento e avaliação do processo. 

XXVI divulgar, em Qualquer ação promoconal relacionada ao objeto e/Ou objetivo do Ccn:rato de Repasse, o come Co 
Programa, a origem do recurso, o valor do financiamento e o nome do CON ÍRATANTE e do Concedente. corno 
entes participantes, obrigando-sei o CONTRATADO a comunicar expressamente á CAIXA e data, forma o local 
onde ocorrera a ação prornocional, com antecedência minima de 72 (setenta e duas) floras, sob paria de 
suspensão da libaraçãoos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pala Eleitoral n°9.504. de 30 
de setembro de 1997; 
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XXVI. comprometer-se a utilizar a assinatura do Concecente acompanhada da marca Co Governo Federal nas 
publicazes decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Eleitoral a° 9.504. de 
30 de setembro de 1997; 

XXVIIL realizar tempestvamenta no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, licitação. 
acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de toirada de contas especial do Contrato de 
ReDasse e registrar no SICONV os aios que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema: 

XXIX. prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução co cbjeto no prazo fixado 
no Contrato do Repasso; 

XXX. operar, manter e conservar adequacamente o património púb%co gerado peos investimentos decorrentes do 
Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possiFtar a sua funcionalidade; 

XXXI. responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução co objeto contratual por consórcios 
públicos; 

XXXII. tomar outras providéncias necessárias a boa execução do objeto co Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3 - A CONTRATANTE transferirá. ao  CONTRATADO, até o limite do valer dos Recursos de Repasse fixado no Contrato 
de Repasse de acordo Gari O a'onograma de desembolso e com o piano de aplicação conalantes do piano de Trabalho. 

3.1 - O CONTRATADO aportará, ao Contrato de Repasse, o valor dos Recursos de Cor.lrapartlda lixado no Contrato de 
Repasse de acordo com o cronograma de desembolso e com o plano de aplicação constantes do P:ano de Trabalho à 
conta do recursos alocados em seu orçamento. 

3.2 - Os recursos transferidos pata União e os recursos do CONTRATADO destinados ao Contrato de Repasse, 
figurarão no Orçamento do CONTRATADO. obedecendo ao desdobramento por fontes do recursos e elemenlos de 
despesa. 

3,3 - Recursos aoiconais necessár.os'à consecuçáo'Go objeto do Contrato de Repasse terão o seu aporte sob 
responsabilidade exclusiva do CONTRATADO, 

3.4 - Toda a movimentação financera deve ser efetuada, obrigatoriamente. na  conta especifica vinculada ao Contrato 
de Repasse, em agência da CAIXA. tsenta é cobrança de tarifas bancárias. 

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INICIO DO OBJETO 

4 - O CONTRATADO, por mcc desté Instrurnerto, manifesta sua expressa concodàncâa em aguardar a autonzação 
escrita da CONTRATANTE para o in!cioda execução do objeto deste Contrato de Repasse. 

4.1 - A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós-contratual e o crédito de recursos de 
repasse na conta vinculada, este se for o caso. 

4.2 - Eventual execução Co objeto realzada antes da eutclzação da CONTRATANTE não será objeto de medição para 
liberação de recursos até a omissão da autorização acima disposta, 

4.3 - Caso a contratação seja eteuada no pe;iodo pré etorai, o CONTRATADO declarar estar ciente de 
ate a autctzação de inicio de cbeto e a .uberaçãci dos recursos somente ocorrerá após finalizado o 
processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, Inclusive, a eventual ocorrência e 
segundo turno, em atendimento ao artigo 73, incso VI, alínea 'a da Lei 9.504197 

CLÁUSULA QUINTA - DA LIBERAÇÃO E DO DESBLOQUEIO DOS RECURSOS 

5 - A liberação dica recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso de acordo com as inalas e fases ou 
etapas de execução do objeto e será realizada sob bloqueie, após eficácia contratual, respeitando a Cisponlbil;dade 
financeira do Cc,ncedente e atendidas as soegéncias cadastrais vigentes. 

5.1 - A autorização de saque dos recursos creditados na conta vinculada será feita era parcelas, do acordo com o 
croncgrama de desembolso, após a autorização para Início do objeto, depois de atestada. pea CONTRATANTE, a 
execução fi&ca e a comprovação co aporta da conhiaparda da etapa con'espordente e posteriortüente a comprovação 
tnanc,e:ra da etapa anterior pelo CONTRATADO. 

5.1 1 - No caso de execução do objeto contratual por regime de execução drreta, a liberação dos recursos relativos A 
prineira parcela será antecipado na formo do cronograme de desembolso aprovado. fiando a liberação da segunda 
parcela e seguintes. ccndicionada á aprovação 11 CONTRATANTE de relatório de execução com comprovação da 
ap;.cação dos recursos ca última parcela hbsrada. 
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7.5.1.1 - O CONTRATADO deve reE*car os 'ecursos desb!oqueacos Que não tirem uW'zaio& no prazo aprovado no 
cronograma de desembolso, nas hipóteses e segundo as modalidades de aplicação previstas nesta Cláusula. 

7.5.2 - Os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos serão computados a crédito do Contraiu de Repasso 
para consecução de seu objeto, salvo na exceção abaixo disposta, devendo constar de demonstrativo ospecfico  que 
integrará a prestação da contas, vedada a sua utdizaç5o como contrapartida 

7.5.2.1 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas correntes, no caso oe obras e 
serviços de engenharia de pequeno valor, cujo valor do repasse seja inferior a RS 750.000,00 (setecentos e cinquenla 
mil reais), devem ser devolvidos á conta única do Tesouro ao final da execução do objeto contratado. 

7.5.22 - Na occrytncia de perdas financeiras decorrentes da apçação dos recu'sos, que comprometam a execução Co 
objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aposte adicional de contrapartida. 

7,6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato de 
Repasse. Indusive os provenientes das receitas auferdas em aplicações flnanras, deverão ser restituidos 8 UNIÃO 
FEDERAL, no prazo :mçr&rogável de 30 (trinta) dias do evento, na (arna indicada pela CONTRATANTE na época da 
restituição, sob pena da imediata instatração de Tomada de Contas Especial do rewonsável. 

	

r 	
7.6.1 - A devolução prevista acima será realizada observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos e da 
contrapartida prevista, independente da época em que foram aportados, devendo, nos casos em que moda 
exclusivamente sobre o repasse ou a contrapartida, ser devolvalo apenas ao ente titular do valor remunerado. 

7.7 - Deverão ser restituidos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de Juros legais e atualizados 
monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda 
Nacional, nos seguintes casos: 
a) quando não for executado o objeto pactuado neste Instrumento; 
b) quando não for apresentada, no prazolegulamentr. a reSpeclva prestação øe contas 
o) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Instrumento; 
d) quando houver utilicaçào dos valores resultantes de aplicações ltnanceiras em desacordo com o pactuado; 
e) quando houver Impugnação de despesas, se reaiizadas em desacordo com as disposições do termo celebrado ou da 

Podaria tnterministenal MPOG/MF/CGU ri* 537, de 24 de novembro de 2011 

1.7.1 - O CONTRATADO, nas hipóteses previstas anteriormente, será notificado para que, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, a contar do recebimento da notificação, restitua os valores dos repasses acrescidos de juros legais e 
atualizados monetariamente. 

7.7.1.1 - Vencido o prazo previsto no nem anterior sem que o CONTRATADO proceda a restituição dos valores, faze a 
CONTRATANTE autorizada, caso haja recursos disponíveis na conta vinculada, a proceder aos débitos dos valores 
respectivos e repassá-los á União. 

7,1.1.1.1 - Na hipótese prevista no itere anterior, não havendo recursos suficientes para se proceder a completa 

	

rflhIt 	
restituição, deverá ser instaurada a imediata Tomada de Contas Esoecial, prov4er.ciaøa pata CONTRATANTE. 

7.8 - Os casos fotluitos ou de força maer qte impeçam o CONTRATADO te prestar contas dos recursos recebidos e 
aplicados ensejarão a juntada de documentos e justificativas, a serem entregues O CONTRATANTE, pata análise e 
manifestação do Concedente. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

8 - Os bens remanescentes decorrentes do Contrato de Repasse serão de propriedade do CONTRATADO. quando da 
sua extinção, desde que vinculados à finalidade a que se destinam. 

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS 

9 - O Concedente è a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes de Programa, cabendo á 
CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Piano de Trabalho. 

9 1 - Sempre que julgar conveniente, o Concedente poderá promover visitas 1,) JOGO com o propósito do 
acompanhamento e aval'mçáo doa resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, 
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto. 

9.2 - E prerrogativa da tkuôo, por Intermédio do Concedente e da CONTRATANTE. promover a fiscaização fisco- r 
financeira das atividades referentes ao Contrato de Repassa, tem como. conservar, em qualquer hpõtese, a feouIdadeq- ,  
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cc assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto. nD caso de sua para ação  ou de fato rolo,  venha a ocorrer 

CLÁUSULA DÉCIMA - Dos DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO 

10— Obnga-se o CONTRATADO a registrar. em sua contabhdade ar.a:itica, em corta especifica ao grupo vinculado ao 
ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, lendo como contrapartida conta adequada no passivo 
financeiro, com subcontas iaentkcando o Contrato de Repasse e a especificação da despesa, nos termos do Artigo 54. 
parágrafo pnm&ro, do Decreto n°93.872. de 23 de dezembro de 1986. 

10.1 -. As faturas, recibos, notas t9iscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão emitidos em 
nome do CONTRATAL2,O. devidamente identificados cair o nome do Programa e o número do Contrato de Repasse. e 
mantidos em arquivo, em ciciar, crnnoógica. no próprio locas em que forem contabi:izados, * disposição dos órgãos de 
controlo Interno e extetnc, pelo prazo fixado no Contrato do Repasse. 

10.1.1 - O CONTRATADO deverá encaminhar cópias dos comprovantes de despesas ou de outros 
documentos á CONTRATANTE sempre que houver solicitação. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11 - A Prestação de Contas referenie aos recursos financeiros deverá ser apresentada ó CONTRATANTE nas 
condições fixadas no Contrato de Repasse. 

11.1 - Quando a prestação de contas Motor encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o prazo 
rnAxrno de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou recoMirnenlo dos rectirsos, i'icluidos os nindtmeritos da aplicação 
no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acceac4os de juros de mora, na forma da lei. 

11.2 - Caso o CONTRATADO não eprCsente a prestação de contas nem devolva os recursos nos termos do liam 
anterior. ao término do prazo estabelecido, a CONTA1ANTE registrará a lnadurnplôncãa no SICONV por omissão do 
dever do prestar contas o comunicará o tato ao órgão de contabilidade analitica. 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 
respcnsabflização solidária. 

11.3 - Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos de 
Repasse firmado pelo seu antecessor. 

11.3.1 - Na impossibilidade dessa pretaç4o de contas, deve apresentar, à CON'ÍRATANTE, e inserii no SICONV 
documento com justifirativaa que demonstrem o Impedimento e as medidas adotadas para o resguardo do patrimõcio 
público, 

1'..3 2— Quando a iaipossbuidace de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador 
sc!c terá a instauração de tomada de contas especial. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DO REEMBOLSO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS 

2— O CONTRATADO é responsável pelas despesas extraordtnãttas incorridas peia CONTRATANTE, quando solicitar. 
a) reariál se de enquadrarnerta de Plano de Trabaho e de projetos de engenharia e de trabalho social, quando houver; 
b vistoria da etapas de obras não previstas orginairnente; 
o) publicação de extrato no Diário Oficial da União decorrente de alteração contratual de responsabilidade do 

CONTRATADO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA 

13 - Os serviços de audito.ia serão realizados pelos órgãos de contro:e interno e externo da União, sem elidir a 
competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO, em conformidade com o Capitulo Vi do 
Decreto n° 93.912, de 23 do dezembro de 1986. 

13.1 - É livro o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controlo Interno ao qual esteja subordinada a 
CONTRATANTE e do Tribunal de Contas da União a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o 
Instrumento pactuado, bem como aos locais de execução das obras, quando em missão de fiscalização ou auditoria. 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONA 1IS 
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14 - É obrigatória a Identificação do empreendimento comptaca segundo modelo fornecido
durante o pertodo de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 (quinze) dia  
autorização da CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos recursos 
financeiros, observadas as limitaçôos impostas pela Eteitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997. 

14.1 - Em qualquer ação prornocional relacicrada 03111 o objeto do Contrato de Repasse sara obrigatoriamente 
destacada a particpaçao da CONTRATANTE, do Concedonte, bem como o obeto de aplicação dos recursos. 
observado o disposto no § 16 do ad. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação dos recursos 
financeiros, observadas as limitações impostas pela Eleitoral n 0 9.504. de 30 de setembro de 1997V', S 

L 

n 
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CAIXA Mexo ao CoPato de Repasse— C 	Gerais -Se rúb14. 

Rubrica 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA— DA VIGENCIA 

15 - A vigência deste Instrumento iniciar-se-a na data do sua assinatura e encenar-se.á ao término ria sua vigéncia. 
constantes no Contrato co Repasse, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivo e aprovação da 
CONTRATANTE, quando da ocorrência de fato supervenienta que n'peça a consecução do objeto rio prazo acordado. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

16 - O Contrato de Repasse poderá ser denuncado por qualquer das panes e rescindido a qualquer tempo, ficando os 
contratantes responsáveis pelas otrgsções assumidas na sua vgbnca, creditando-se-lhes, igualmente, os benoticios 
adquiridos no mesmo perlodo, aplicando, no que couber, a Podaria lnlerrninisteriai MPOO/MF/CGU ti o  507, de 24 de 
novembro de 2011 e demais normas pertinentes á matéria. 

16.1 - Constitui motivo para resosâo do Contrato de Repasse o descumpnrnento de Qualquer das Cláusulas pactuadas, 
part.r.u!amlente quando constatada pela CONTRATANTE a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado e ainda a verificação de qualquer 
circuns!Mda que enseje a Instauração de Tomada de Cantas Especial. 

16. 1.1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na tonta acima prevista e sem que tenham sido os valores restituidos á 
União Federal, ensejará o instauração de Tomada de Contas Especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO 

17— A alteração deste Instrumento, no caso da necessidade de ajustamento da sua programação de execução flsica e 
flnaneira. inclusive a alteração do prazo de vigência fixado no Contrato de Repasse, será feda por meio de Termo 
Ad,tivo e seta provocada pelo CONTRATADO, medante apresentação das respectivas justificativas, no prazo rrinimo 
do 30 (trinta) dias que antecedem o término da sua vgência, sendo necessária, para sua Implementação, a aprovação 
da CONTRATAWE. 

17.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de sItuo ria liberação dos recursos 
por responsabilidade do Concedente, será promovida de oficie pela CONTRATANTE, limitada ao parlcdo do atraso 
verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONI RATADO. 

17.2 -. A alteração ccntratual referente'eo valor do Contrato de Repasse será feita por moio do Termo Adrtivo, ficando a 
majoração das recursos de repasse sobIedsào unilateral exclusiva do Concadente. 

17.3 - É vedada a alteração do objeto do Contrato de Repasse, exceto para a ampliação da execução do objeto 
pactuado eu para redução ou exclusão de meta, sem prejuizo da funcionalidade do objeto contratado, desde que 
devidamente justificado e aprovado pele CO\TRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DOS REGISTROS DE OCORRÉNCIAS E DAS CCMUNICAÇOES 

18 - Os documentos instrutórios ou ccmprobalórics relativos á execução do Contrato de Repasse deverão ser 
apresentados em original ou em cópia aulenticada. 

16.1 - As comuricaçães de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato wão consiceradas como regularmente feitas se 
entregues por carta protocolada. telegrama ou fak, nos endereços descrilos no Contrato de Repasse. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 

19 - Fica eleito o foro descrito no Contrato de Repasse para dirimir os conflitos decorrentes desta Instrumento, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E. por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e ficas testemunhas 
abaixo, para que surta seus efeitãajurldloos e Iogas. cm julzo e fora dele, sondo o,ctraldas as respectivas cópias, que 
terão o mesmo valor do origir.el. 

cv  
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Testemunhas 

Nome: t(jt)t oku4;-1.-
CPF: EwoSg o.33° 

Nome: 
jeSSy&a 

OPE: 05'110 iO3-67 

-n 
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A ta ia n Anexa ao Contrato de Repasse - 

MINISTÉRIO DAS CIDADES 

- No caso de contratação de operações no âmbito do Mirtistório das Cidades. o CONTRATADO deve: 
a) transferir a posse e propriedade Co imóvel para os benefidáros finais. senoo condicionante para aprovação da 
Prestação de Contas, caso a operação preveja o item de investimento de regularização friridiária; 
b) apresenlar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, sendo condicionante pura aprovação 
da Prestação de Contas Final, caso a operações seja de abastecimento do água, esgotamento sanitário. residuos 
sólidos urbanos e drenagem, Inclusive as realizadas ncs programas habitacionais: 
c) estar dente que 3 não aprovação pela CONTRATANTE do produto Iniciei reiat•vo a metodo:ogia imFlcara a resc45ã0 
contratual e a não Iiberaçãc dos recursos contratados bem como a devolução dos recursos eventualmente já sacados. 
no caso de opera;ões de Plano Diretor. Riscos Reguarizaç5o Fundiana; 
d) estar ciente que a liberação da última parcela fica condiciona a comprovação da regularização afetiva da situação da 
delegação ou concessão boneCa entre o rnuniclpio e o prestador dos serviços, no caso de operações do Programa 
Serviços Urbanos de Água e Esgoto, quando a comprovação da regularidade da delegação e concessão for 
apresentada por termo de compromisso. 

AGÊNCIA NACIONAL DAS ÁGUAS 

- No caso de ccntr3tação de operações no âmbito da Agência Nacional das Águas, o Interveniente Anuente, se 
houver, deve responsabilizar-se pela operação do sistema objeto do Contrato de Repasse. 

AGENCIA NACIONAL DO CINEMA 

1 No caso de contratação de operações no âmbito da Agência Nacional do Cinema, o CONTRATADO deve instalar 
placa de inauguração quando da conclusão da obra, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

1 - No caso cio contratação de oporações no âmbito do Ministério da Ciõnda e Tecnologia, o CONTRATADO deve: 
a) responsabilizar-se pela operação e {nanutençâo dos centros digitais. objeto do Contrato de Repasse, reto preze 
minirno de 10 anos; 
b) anexar no SICONV o Ptar.o ao Sustentabdi3ade para suporta. ,  o empreendimento após sue implantação: 
c) encaminhar Junto é Prestação de Contas o relatório gnal do teste de verificação de desempenho dos equipamentos 
adquiuidos que comportarem aferição. 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

1 - No caso de ccntrateção de operações no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agãrio, o CONTRATADO deve: 
a) limiar com os demais municlpios e organizações de sociedade civil participantes do Cotegiado do Território 
beneficiado, Teimo de Gestão Compartilhada do Empreendimento, com acompanhamento da Delegada do MOA rio 
estaco, nos casos em que a ação recair em empreendimentos econ&nicos elou sociais, tais coim eslit4ura3 de 
comercialização, centros de capacitação. agroindústrias e outros indicados pelo Concndente; 
b) registrar as inlormações relacionadas a este Contrato de Repasse no Sistema de Convénios e Finanças (SICOFIN', 
para operações em qualquer modalidade do PRON'AF e PRONATER. 

MINISTÉRIO DO ESPORTE 

1 - No casc de contratação de operações no Amnbito do Ministério do Esporte, o CONTRATADC deve: 
a) comprometer-se a realizar o empreendimento em local próximo à instituição beneficiada, com fácil acesso aos 
usuários, com destInação do espaço esportivo ao atendimento de alunos do ensino fundamental, médio e superior, em 
consonância com os objetivos e a finalidade estabelecidos para o Programe Segundo Tempo, no caso cc operações de 
Implantação de lnfraestrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional. cuja localização do empreendimento 
seja fora da área fisica da escola ou entidade parceiro; 
b) cumprir o disposto no ert. 217, inciso II. da Constituição Federa!, que versa sobre o dever do Estado de fomentar 
pa:icas desportvas to.'rnas e não-formais, como direito de cada um, observado a destinaçào de recursos púbticjtia para 
a prorroção prioritária do desporto educacional e, em casos espectficos. para a do desporto de alto iendmentof 01 , 
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CAIXA Anexo ao Contrato de Repasse'-eqncfiçes Comple 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA (DEPEN) 

- No caso de contratação de operações no ãmbto do M;nIstto da Justiça. o CONTRATADO deve. 
a) disporiblzar (preencher com 3 [três) para estabelecimentos com até 100 vagas cxi 5 (cinco) para 

o811abetcçinento com mais de 100 v*pfl) ceio& individuais ao DEPEN, conforme disposto no Ad. 1 0  da Portaria 
DEPEN n° 1, de 27 de Janeiro de 2004, visando atender o ad. 72, inciso VI, da Lei 7.210184, que trata do Cadastro 
Nacional de Vogas: 

b) absorver, no Sistema Penitarciãno do CONTRATADO, quando solicitado, presos custodiadas á dãposiçâo da 
Justça Federal, bem co'no aqueles em curnpnmonto de penas por ela impostas, na forma prevista no art. 85 da Lei 
5.010, de 30 de maio de 19(36; 

C) absorver, no Sistema Penitenciário do CONTRA1ADO, quando solicitado, condenados de outras unidades da 
Federação na medida em que se justifique o interesse da Segjrança Pública; 

d) prestar assistência material, social e reiigIa aos proses provisórios e definitivos t.istodiados na unidade pnsional 
objeto deste Contrato de Repasse (arts. 10,11 e 41, inciso VII, da Lei de Execução Penal - LEP e ais. 2' e 43 da 
Resolução CNPCP n° 14194): 

C) prestar assistência jurfdtca Integral e gratuita, inclusive nas dependências da unidade prisional objeto deste Contrato 
do Repasse, a todos os presos que declarareni insuficiência de recursos (Constituição Federal, ad. 5 1 . inciso LXIII e 
LXXIV, CPP. sri 261; Convenção Americana de Direitos Humanos sri. 8 4 . § 7°; LEP, ad. II; Resolução CNPCP ri0  
14194, ari. 44); 

1) prestar, na unidade objeto deste Contrato de Repasse, assistência a saúde do preso, inclusive mediante 
atendimento médico, farmacêutico e odontológIco, de acordo com as diretrizes e regras fixadas pela Plano Nacional 
de Saúde Penitenciária (LEP, arts. 11 e 14, arts. 15 a 20 ca Resolução C4PCP r.' 14194), 

9) prestar, na unidade objeto deste Contato de Repasse, assistência educacional, nesta compreendida a instrução 
escolar e a formação profissional do preso e dc. internado (LEP. ais. 'ii. 17. 18. 19. 20 e 21; ais. 38 a 42 da 
Resolução CNPCP n o  14194): 

h) fornecer, a todos os presos custodiados. na  unidade objeto deste Contrato de Repasse. alimentação suíciente e 
vestuário (LEP, ar'?. 41. inciso; art. 8', 9 4 . 10 e 13 da Reso'ução CN'PCP n °  1094); 

i) assegurar, ao preso, o dsuito á vista do cõrijuge. da(o) companhcira(o), de parentes e amigos, em dias 
determinados, excetuada a hipótese do parágrafo único do art. 41 da Lei de Execução Pena; (art. 41 da LEP e ais. 
33 e alda Resolução CNPCP ri' 14194); 

j) efetuar inspeção mensal da unidade objeto deste Contrate de Repasse, pelo Juiz da execução da comarca onde está 
instalada a rofende unidade (LEP. ai . 66, inciso VII, art 32 da Resolução CNPCP n 14194). 

k) separar o preso pro'iisodo do condenado por sentença transitada c.m julgado (LEP. art. 84, caput; art. 7 0  da 
Resolução CNPCP n° 14194); 

1) soDarar o preso primio em seção distinta daquela reservada para os re:ricâdentes (LEP. art. 84, 9 1 0: arts. 7 0 , 53, 
Me 61 da Resolução CNPCP n°14194); 

rn) dotar as unidades pns3orais femininas de seção para gestante e parturiente edo creche (LEP. ai . 89; art. 70 , § 24  da 
Resolução CNPCP n°14194); 

n) manter o registro miando no parágrafo único do art. 5 0  da Resolução CNPCP n° 14194, onde constem os dados dos 
prosas acautelados na unidade objeto deste Contrato de Repasse. 

MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 

1 - No caso de contratação de operações no âmbito do Min;stério do Meio Ambiente. o CONTRATADO deve apresentar 
ao Conceder,;e, quando as metas dos projetos contemplarem ações de Mobil.zação Social, por meio do anexação ao 
SICONV. os Relatorbs de Execução de Afivdade REA) rara homologação e posterior liberação de pagamento pela 
CONTRATANTE 

MINISTÉRIO 00 TURISMO 

1 - No asc de contratação de operações no ãmbio do Mcnistõbo do Turismo, o CONTRATAO9"ôeve instalar placa de 
inauguração quando da conclusão da obra, conforme padrão fornecido pela CONTRATANTE. 
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CAIXA \ 

Anexo ao Contrato de Repasse - Côrdi;Ües Com 

Nome: 
CPr: 

Testemunhas 

Nome;Jc 
CPF: 

Nome: 5 G5$ )'C3 V.,P fl  

CPF: 

fl 

C 

27.942 vOOl micro 
	 OperaçAo SIAPF 039021076 

	 14 



	

Diário Oficial da UflLãO - $r-çic 1 	 L%$& Fø77'A9 	 ILI 

	

L%I r-"  it,itn.,io dn.iuldióti i,.c,4v ?we..* 	L .i ø., tltuloa 4U.Uil l'5*a.rn,à..nur. riugnm. 

	

1~ n, a.çwr.iS.t..e.. *nid,n.iJl lubi (Ui,i.Jo AnTaS. 	traMb. 154112'tQit))Y*i'i M2iI 12N1,1PI1 de 'lI 1012 e 

	

ia.-' 1-mi!, ti; Içe.. a, wa.u4p., lo L.,,n,MÇ.. 	RI 5.'IM.' ires M. .p  La na 4 ao,c.(e «.M;'lil 44141.44? 
X20.415t'. ii,,,  1'' 4t 9 ..141.a. (li CTlar4liné. 'ijt'a ~M, rel.e ,R.il.,i.n ;i ?:?l. 

de 06w.,. 

gr.Tlk.io. ½ 
(41141,, 04 RMlMl 

CI. il Caa...i .... .iI.40141WAs71 t4fl. na. Cttv M.sn.st ré.. C.ni»4' ('1*4'" UM 
tgiXAIXA cr.',rttAa, Uss da ttmtaWX (51,7 S tÇVI4C4TAZ1NA ,W .-..,a, cima. ?441,,a.k '1... 

4. .Ci10l!. Teça,) M..t. Iii n& 444 t.44Me' 	ÇniaiÇ à'.. IG-U.rI? 
4.1 ir. ki.n 041ei. esilir 

DI. 
4 	'e 

til 4 ,i%QciU .4 iJ,iI,70J3 l,uSa ,(.M 	t',uMø.. hMVa.sisc$hii,ti Owc 	1 
,c,.uøLiWe r.a,,Nai 

is.....-- 

r.• 1.an. O43'J DLkJ. )3tl 64 	au .ecn*..' 

%4tll1_.nc 	(411 	liO" lust*OJ (4 	4" 
tb..ssa* IWS 	is 

.n. lnrbe.4n. ,e. 	P"ac t,mr.re e (iaM,. Li..uaC~~ 4' 
atan,,e,i.n INêlafr?; D.c es...... 	51 IAN.415p11 6•nflu' )i•JS 
u,'J, 	is,'. 3ev... l',.k'.a.,a,l:1.k ?Ol:. l.li IIWCiIC0J2OflO3I. Iuign.i. de 
(ti» L't -ti V.!a 1,,Ji19n :;c3:r U31311 a.ti. 	,it au 2441 ii8bI2i 'k %'I.':3J. e 

nA tlin,f,. e 4', IR Mtiuiti..7  
• 'viii' fAMe4eaiT .ae.,..1sI2.it 	R.,.,d, -''Ide.'. e..Ae  

:....al. e.ak,a.. ea.l.in, '4;.' 3.t: di ),n.n.l,  •- 

V :50. t,.kn1aCc&aeLsJ. $41 

,.:,,hu.tn:n.. 4t i4-I1 l. • kS 
de «.rt,pa.i4t 'w0';" 2444'iOIS Date 

ii 1ll ~MU.1 (Ii.jah. ,i. flIane e 
'a'.' •I ,  Mli 
tl(1IMILÇM i*.btitrSt; C!lJ M7W.114 ti*i.'9.  (IR 

:fl !4iC 1L,:n%.rML: flfl4 R4C44'dWWIil, ,zuIben 
4 Vii- Ptiei' 9½4.ia-. rh..pfr.ss tt.: 'Uec Ri 

hei. 4,T..- 
1011C NII%(S4. * 14S3" 

1." CL' - 
il'»I: tb.4Ui. Las %444 	a a...... • 

11.4. . 

M& flVtl) RiraM. 5?. (Xli 	ti 1' »to.al. til 
'5V?OIMDAVU.t.UXM 	I.,.n,.tif,4).cpà 
,ir,..,.-ou. ieaiint'.. isunaJa ; .Jiien,e i.w, Sfc)flfl .4meaj 

Oc ilfl,i. •  .....flal flangul..4e (Mi. 'a; \tiJ: RS 2MI4S*( 
a'  741 TM'. «nn,1.. 3 itt'. J. W,S4 Ti. net4la.i 

lil's :1, 4 1 i?' ii2. )a i9!)ti4 5:. • 4 4 01'Zt'C. e RÇ 

N-11i.nd* te Mi.i.ni' é flI,.... e 
li.-., ii 

(MI M .~6~ ('fl 
lT.'j 	 lfV.fl! subi. 

fl..r'c.i. Ln..s. flt *5 
4n'-j.i ds 4)..',. IS $»Ii.p'. ia4t à es 6. 

..nai...4  
iT.%... II.iiI3liill)flI"T. Nt q:MT.nate. às Cd.-ii7.2042. 4 
ti."  
Au.a.iar,, Jt 1M2 41n.'d.' I.uii iai.4o Ci (lI,'ein 

lu 'lii' id,. 

*ni1 V UMm,  S' Ç 	CAI. 
X1T7UI, C..i..'.k MOhflflO UM •'*LR V8)4V14?. 
Oij é 4?5i. ,efls n." - - ia tios... 
*.y )p, .(Iii,.tL 

r.I'Ri"i* LX. Milho- DE UI-.SitADtVIW'.ïO 
UPIIAM) 1 gug,'. DE IsI.UMrNAU - SC 

'"-"si iii -  l • nrp .'Ili 

a•l•l .14 lI4pi%(4 i!3.Wiiti.eIiJi ,IM 104ci1i. (e atIfl 

o, l-AW.»ii 4)4. i4" 
-.4 

•.7n',I?tanAns.t . UXA. (I', t't.ew i Tt' 

.w 1. .p..,• Pi...NUAflE?.C) IIV'RAML 'itt: IS 
S1ÇJIMAI1.. Ii'.' itCi$'M. *5 4.M14t.Ina .,...,Jit ,a.4, 

 
tsa.st., iMIiK.SeiD7iO48. 11, $l2eu'am7* 3ati4o. e 
44$ l.',O '41)? de eatioa%ài Viqla(,e 34' Iii.,' 4. DItie Mi. 

?4.'i »l? Rei .li Ss.t.W,,, a Ri,i4itIij TaiS-tio d4lt. 

GF.RI'4C)A tit FILIAl. DE DISCN 4yOL'wi%ICCØ 
UIUIAN() RUPaLDE ÇS(AVtL . IR 

•rTuxn Vi 

ci)WltIDQ til 

ei Uj 1. eh- .4.  iiwiuj, Vi1e.i,r 

cr kiN IA Vi r:I.:AI. J)I -  3,tENvcI.v:6sg-NTo 
l'RIIA'4t) C  RURAL F)I (RIÇfl'MÃ 

• i uniu 0V ii3T),TT) 

ts..:'.flwpa.wcl-sle. 
(iCD.Dfli.sr.. Mlii. o.r: l_V4t*(0l.1& (ii 

D',an t..t.4444. 4t 
.40 RIianr IS.,ru. P4.C4IiAlCNlT VRNllAW4 iMc *5 
:it.iinfv.',..,ni.i.o.: IR 	JAÂfl.ei.iTt.4) 4 e,.j 4i U.4. 
iii i%li' I.. * 101!. l(i 11Oi4. floiti o,smi. ia5it.. 
i'.n. islsuc'Sul)t14(o. 't NUAiflIi ii. 14&'.'biI. • 15 
III de ,'t.s,a.id. VØsj. 3CS*11 D. e  
ia ::'J:: u,h-. K'.-'y Use, di C., uru I..I, 	t 

GEPÚNÇIA M. 14*441 DE DESENSVL%lMÇMTt) 
I*HAN() 4 1~ tMt fmin?wQI i . MC 

•Jl4%iIt Hli)i' 

11.4).' X)i41 i.,4kfli41 e e41 .JI'0W544» 

(•$fJ i ?13.I'V.iyOI C. C.ra. 

ret. etJ .1  P4) l:'li:' 

C.t:RtNCIA DE FILIAl. DE IW%E?4VOLVIMhNI() 
URBANO lttIlkAI. DL rl.OKIANÓPOI.Is 

tI..iflii ti .9'Ck.n SI' sint. Aini.eçc.t'.' '.r'a" 
pe,. tia, t.-.rc. fli t'*PI tk4tX!O,M c.l 
- -. 

4. FtC4 %içi.,i.t. (Mli' C.4Ja.,.SS 

iiJJ&l. tsi,is.a IÇÇI>I*SA flar 5$ i44*/.tíXi 4neasI e 
- flhlitCaSlI. 444.C4M e lo..4Il&I esi.4 ltiit 4tl 
RI 11..~A.le.c.I, 1 ,,......... i • .4,.,.t.fl.. ...i 
rIe..a.tsd, Uai1os,.Liad.iOiEIjGt'Y$.Oe)S 
Wfli. Iie.j.wnu 4e 	 NI 
20'I$iiiO. az •J'IL:u;z Ri 1.344.40 ((uxe,.. 1.4 ii- 
PerA' 	 'cil. e 4N Ifli•% 4 '*5.5 IS a'r.ç.ei.S.. Viçisni 
Zi. 1-1i:9 . Dt. e Ai,b.,in,i e. :Iidø'2, t.aew Sna'ai4 43. 
4h44 Oi.W.Sl %fl!Ii 

la kSLJ;m. llfl.44t PeL C1 C...S... (i*iI. 

ei 

• 4's. * *._e.S.& V5 IL't'I - USe - 

e. 
de &.k 4' toca Csex4); na" 

;uJ,?',Ci.fli.-O.4. ('1 ( 	.i2e.W2àl4 sIit'.'L4A; 
(c'w,t:,a,Cairiritça Tia',,, 

"a'.'- 	- Ir 314 i 	n0.ista .g,niCe Itik. e ti. 
iia: *5 ZU&LO' 4i* mui ançnnc m$ow 

i4 ee,.I di. l.''i RI 45,: M.M i.atIo mID4e' e gel. 
•hSø.' a.: c..ic'ti ,ea,.  -ii tli.3t - 'inIõ. 4, I2. 

?C X~111 * r.It'ol: . Is 
:.Lmtuaitt ai, 4.4.10. éa-s' 4 cSS. S. las), ( 
• .nn4,'dt 	tt..a1 fltL'l . 	i. o 
.i:Ni.. kaa'ee 3cr..e,.. 43 IC.t. A. li !. * L. 

La 

e,.» 

te, mnCi. 
.1_ai 4Ø 

5I. 1115 I l) 

Yain.'OIS4..'%i. ()NTL4LVA3 l lk^lç ipi(J 04 ralho-  
dA; oiii.ô. 17 ?z, 11 ¶etk  i. Mo.,, 7uIn.k.. .i -  fl.erge.-Le 

n, HIC.tii. 	4_ 	Piiee.fli 41 4dM4_ 

CIL\CLA DE FIliAL DE DESE'.VOIVI4.ILNTO 
LtRe(O F RIMAI. DE FOR EM flA 

1 UVl(fl DI (,r.ik.%tii 

MLIW,.agc 	ç7ctJ 	V 3S1.i'çWd-1& 	41`7 

I•IIiiS*iii'flI 

l%nu.ii. di 1,ø.al P$l2i'I!i4u4 
21' itfll ii, e."iç.i1umSi 

A.- 

Cunhada CI Ret i,ii.'i,i(.l aLt, lisa, FaLai. ca. 

IaM,' C7J CsJ4d.inOslaM e eiO .cp.r.; asa.- 

fl.. 



MNSTLUOOESPORTE! 	 ---- 	
e L 	 • 

', • per,xnccratJirS 	 \, 
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Y / ANO DA PROPOSTA: 	 ________ 
1 , 2901712012 Ribrka 

OBJETO: 

M . Piupa do Estádio Municipal I-lorb,cio Domingos de Sousa- Domingão. no Município de Horizonte - CE. 

JUSTIFICATIVA: 

lorizontc situa-se, na região Nordeste, no Estado do'Ccarã, na micro-região de Pacajus e : integra a Região Metropolitana de 
Fonaleza e abrange unta área geográfica de 191.2 Km'. Sus distancia da Capital é de 40.1 km. tendo a principal via de acesso a 
1;R- 116 (porta de entrada do estado para os produtos vindos das regiôes sul / sudeste). A população estimada segundo dados do 
113GE2010 é de 55.154 habitantes. sendo que 83.23% residem na troa de urbana e 16.77% nas áreas rurais, tratando-se de um 
municipio basicamente urbano. O município faz limite ao norte com Aquiraz e Itaitinga. ao  sul com Pacajus, ao leste com 
(acat cl e Pindoretaina e ao oeste, Itaitinga e Guaiúba. O Município de Horizonte é considerado referência em promoção de 
cN entes sócio-culturais na região. A prática do esporte, especialmente, tem sido uma clius aspirações cspccifucaincntc da 
i.wcntudc do município. no entanto, não dispomos de espaços adequados para o desenvolvimento de atividades desportivas e de 
ljzer, ficando cstes jovens vulneráveis a vícios perigosos a sua formação moral e flaica. como drogas e bebidas, entre outros. 
('orna forma de incrementar o esporte no município a administração municipal pretende executa: a 6 1 . Etapa do Estádio 

Municipal 1 lorácio Domingos de Sousa - Domiagào, no Município de Horizonte - CE, que irá possibilitara integração entre os 
distritos c localidades a partir da realização de eventos desportivos, como: torneios e campeonatos com uma melhor 
i:ifracstrutura, movimentando o comércio local e promovendo o desenvolvimento de ações sôcio-culturais, possibilitando uma 
naior socialização entre a população de Horizonte; motivo que nos leva a buscar junto ao Governo Federal, através desse 
\tinistéro. a 6'. Etapa do Estádio Municipal Noticio Domingos de Sousa - Dominglo. no Município de Horizonte - CF, O 
Irojcto tem a participação de PS 1000.000,00 (um mil reais) como emenda e 34330010. 

/ 

e, 

1-DADOS DO CONCEDENTE 

CONCRDENTK: NOME DO ÕRCÂO1ÓRCÃ,O SUBORDINADO OU UC: 	 -- 
51000 	 )vfl'NISTERTO DO ESPORTE 

CPF DO RÊSPONSÂVEL: 	NOME DO RESPONSÁVEL: 
491,069,025-53 	 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO 

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: 	 CEP DO RESPONSÁVEL: 

	

1 ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS BLOCO A. . 	 - 	 70054-906 
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Dv SICONV Nome 	 \..cNJ  

76 772921 	MUNICIPIO DE HORIZONTE - CE 	 1•55g:19s16001-86 èteovfrá '  
' 	Oiuhrir& 

Objetivo 

DE GRANDE EVENTO 	 ESP EDU REC LAZ 

Descrição 
SEXTA ETAPA DO ESTADIO MUNICIPAL DOMINGOS DE SOUSNDOMINGAO 

Nome Completo 
ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOSI2O12/HORIZONTE 

Dt Seleção Dt Assinatura Dt Pubilt. Dou 	Dt Vigõncla 	Dt Suspensiva 	Data LAE 

06107/2012 1 9112)2012 28112:2012 	 30/04/2019 

Autor. SPA Autor. Obra última Vistoria 	Receb. PCF 	 Aprov, PCF 	 Aprov. SIAFI 

1010612014 03)0612016 

C. Corrente 	 C. Poupança 

3535.006.00647024-2 

V. Investimento V. Repasse V. Contrapartida 1 V. Contrapartida 2 

1.131.438,94 975.000.00 156.438,94 0.00 

V. Empenhado V. Creditado V. Solicitado V. RP Desbloqueado 

975.000.00 490.957.50 484.042,50 220.057,50 

V. RP Saldo Creditado V. CP Desbloqueado V. CP Creditado V. PTS Repasse 

270.900.00 40.625,00 0,00 0,00 

V. PTS Contrapartida V. PTS Desbloqueado 

0,00 0,00 

P. Obra 	P. Obra 
Inf. 	Exec. 

Sit. Obra 	P. VI Libe. 	it Vigência 	Situação a Estágio CT 	
ríbaão 

 Obra 

0% 	34.97% Paralisada 	23.04% 	1911212015 	NORMAL  
0% 

SN Gestor OBTV 
REPASSE ME NÃO 

Apelido do Empreendimento 

60 ETAPA MODERNIZAÇÃO ESTÁDIO DOMINGÃO 

Observações do Empreendimento 

Agrupamento da Operação 

IOperacional 	 Engenharia Social R. Caixa 

JRAEAELA ARAGAO UCHOA 	
WESLEY VASCONCELOS SERPA 

ADAIANA DE PAULA PASSOS 

LCIRIACO CARNEIRO 

CNPJ 	 Empresa Objeto da Licitação Valor 	Dt Licitação 

Serviços de Implantação, modernização 
de lnfraestutura esportiva e construção 

00899358000106 
DG LOG CONSTRUÇÕES E de seta etapa do Estádio Municipal 

823.674,62 
SERVIÇOS UrDA. Horácio Dornindos de 

Sousa(Domingão), locaizado na sede do 
Município de HorizontefCE.  

00899358000106 
DG LOG CONSTRUÇÕES E Redução no valor do contrato. -28.055,81 

SERVIÇOS LTOA. 

Valor Total: 795.618,81 

Data Valor Crédito Emitido Tipo 

2911212016 150.000,00 Recebido 



0510912016 120.900,00 Recet 

0911012015 220.057,50 	•. ReceLc 	. .7 
0310712014 484.042.50 j_Y 	Solicit½&t*'_tjO 

Vi Solicitado / Vil Solicitado / VCP Solicitado / 
Rendimento'"°al 

EM 	
Solicitado / 	Solicitado Data Entrada 	Data Limite  

814 	 IBM 

Sem registros de solicitações 

Data 	
VI 	VR 	VCP 	Rendlmen Percentua 	 Glosa 

Liberação Liberado Liberado Liberado 	
to 	1 	Glosa Vil 	Glosa Rendimen

VCP  
Liberado Liberado 	 to 

Sem registros de liberações 

Desbioquelos Efetivados 

Data 	 Repasse 	Contrapartida 	 Total 	CP / Investimento 	slt. Desbioq. PCP 

15/06/2016 43.798 48, 0.00 43.748.98 0.00% 

04/03/20 16 37.339.81 0.00 37.339.81 0.00% Aprovada 

2911012015 130.969.71 0,00 138.968.71 0.00% Aprovada 

0210412015 0.00 40.625.00 40.625,00 100.00% 	1 Aprovada 

220.057,50 40.625.00 260.682.50  

Data 	Id. 	 Pendência 	 Fase 	 Grupo 
Inicial 

Apresentar comprovante de recebimento de despesa: Publicação 
1310412017 - DOU. Valor: 60.00. Observação:  

Apresentar comprovante de recebimento de despesa: Publicação 
251040018 - DOU. Valor: 50,00. Observação: Altera vigência: 3010412019  

Apresentar comprovante de recebimento de despesa: Publicação 
2010612018 - DOU. Valor: 60,00. Observação: T.A de 2010612018  

Da solicitação de reprogramação. PR 01: 1. Solicitação realizada 
para atualização dos valores dos itens remanescentes no 

23105/2018 orçamento. VI anterior: R$795.618,81 Vi proposto: R$1.131.438,94 Licitação/AIO Engenharia 
Variação no VI: R5335.820.3 Prazo para execução proposto: 6 
meses 

0410312016 Obs.: 	Conta vinculada conciliada até 29.02.16 J 	Desbioquelos Operacional 

1210112017 
Apresentar novo boletim de medição para próximo desbioquelo. Desbioquelos Operacional 

Data Dias 
Protocolo 	 Protocolo Assunto 

Entrada 	 Trans. 

23103120181145612018 J. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO. 	 129 

Últimos documentos Produzidos 

Data 	Número 	Ano 	Doc 	 Descrição 

23/05/20181164 2018 PA Parecer Técnico de Pendências 

22/0212018 	360 2018 PA Parecer Técnico de Pendências 

3011012017 	1908 2017 OF Notificação TCE 

3011012017 	1907 2017 1 OF Notificação TCE 

05107/2017 	1048 2017 OF JOfício de Comunicação Administrativa TCE 

Data 	 Histórico 	 Usuário 	P. Atitude 

rotocolo Finalizado 4053/2018 (OGU Análise Outros Documentos/GU Análise 
utros Documentos) finalizada em 05107/2018 13:39:42-Finalizada com SucessoS 

JObs: 
GABRiELA // 

 VIA TÉCNICA 

04/07/2018 
Protocolo: 4053/2018 . Ofício- 280/2018-- - ENCAMINHAMENTO DE 
P'0'0 

YASMIN 11 
DOCUMENTAÇÃO (DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA).  

25/06/2018 
ítocoio Finalizado 3403/2018 (OGU Retirada de Suspensiva/Arq-Eng Análise Téc 

WESLEY 
VASCONCEL /1 ISusPensw a) finalizada em 25/06/201815:18:45- Finalizada com Sucesso 	Obs: OS SERPA 

/ 



e;. 
e' 

n a. 
o; 

a 

icA 
"RÀFAELA a' 

2010612018 Documento gerado: Termo Aditivo (Altera contrai): P5 156.43894) 	'• 
ÁR.AGAO 

- UCHOA 
-'tIRJACO ., 

1310612018 
Protocolo: 340312018 - Oficio - 4412018 - - - ENCAMINHAMENTO DE YASMIN  DOCUMENTAÇÃO(OCI. CFF E_UCENÇA AMBIENTAL). rica 

ELAJNE 
CRIS11NA 

2310512018 E-mail gerado: Oficio de Comunicação de Pendências DE SOUZA 1 1 
PEREIRA DE 

RESENDE 

ELAINE 
CRISTINA 

2310512018 E-mail gerado: Ofício de Comunicação de Pendências DE SOUZA II 
PEREIRA DE 

RESENDE 

ELAINE 
CRISTINA 

2310512018 Documento gerado: PA 1164 - Parecer Técnico de Pendências DE SOUZA 11 
PEREIRA DE 

RESENDE  

PAFAELA 

2510412018 Documento gerado: Termo Aditivo (Altera vigência: 3010412019) 
A PAGA O 

II UCHOA 
CIRIACO 

23/03/2018 
Protocolo: 145612018 - Oficio - 022118 - 	ENVIO DE DOCUMENTAÇÂO PARA ROMARIO /1 
APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO.  

CONFORME ATA DE REUNIÃO N0 14/201800 DIA 2010312018: CONCLUIR A 
21103/2018 REPROGRAMAÇÃO (CAIXA) ATÉ O DIA 3010312018. PROVIDENCIAR A PRORROGAÇÃO FLADYANE 11 

DA VIGÉNCIA (CAIXA) ATÉ O DIA 3010512018.  

20/0312018 Ata: 14/2018 - Ponto de Controle 
Ata de 

Reunião 
/- 

Protocolo Finalizado 7539/2017 (0GW Retirada de SuspensIva/Arq-Eng Análise Téc 
WESLEY 

VASCONCEL /I 2210212018 Suspensiva) finalizada em 2210212018 16:57:37 - Finalizada com Pendências - Obs: SERPA 

WESLEY 
2210212018 JDocumento gerado: PA 0360 - Parecer Técnico de Pendências VASCONCEL 11 

OS SERPA 

WESLEY 
2210212018 E-mailgerado: Oficio de Comunicação de Pendências VASCONCEL 11 

OS SERPA  

Protocolo Finalizado 46912018 (OGU Análise Outros Documentos/GU Análise Outros CARMEN 
Documentos) finalizada em 3110112018 18:31:09 - Finalizada com Sucesso - Obs: SILVIA 

3110112018 Aprovação da reprogramação pela CAIXA: 2010312018: Novo procedimento BARROSO 1 1 
Ilcitatório: 0710712018: Conclusão dos serviços: 180 dias da emissão da Ordem de CAVALCANT 
Serviço. 	 1 E 

Protocolo: 46912018 - Ofício - 00712018 	- ENCAMINHAMENTO DE RESPOSTA CAROUNA 
'- 30/01/2018 ACERCA DE NOTIFICAÇÃO 00 ANDAMENTO DO CONTRATO DE REPASSE PT: 390210 ARAUJO  

Protocolo Finalizado 680612017 (OGU Reprogramação/Arq-Eng Reprogramação) 
WESLEY 

VASCONCEL 11 1311212017 finalizada em 1311212017 18:13:54 - Improcedência - Obs: 
OS SERPA 

FRANCISCO 
Protocolo: 753912017 - Ofício - 154/2017- - ENCAMINHAMENTO DE LUCAS 

12/12/2017 DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE REPROGRAMAÇÃO DE ANALISE DE ENGENHARIA COSTA 
SILVA  

13/11/2017 IREPROGRAMAÇÁO  
Protocolo: 680612017 - Oficio-150/2011 - - DOCUMENTAÇÃO DE ENGENHARIA PARA CHYARA /I 

CARMEN 

F3011012017 
OF 190812017 Notificação TCE Prefeito Francisco Cesar de Sousa. OF recebido em 

511ViA 
BARROSO 11 

mãos em L3/11/2017. CAVALCANT 
E 



.J6 
Protocolo Finalizado 402712017 (OGU Análise Outros Documentos/GU MálIse 
Outros Documentos) finalizada em 25108/2017 17:28:25 - Finalizada cotp- 	

. 	
MiD9P 25/0812017 	Pendências- Obs: O processo de TCE será suspenso após ateste de servIç9peIç...... 

engenharia _da CAIXA 	 -BORÇ  
RA 

2010712017 	

&o 
Protocolo: 402712017 - Ofício * 11212017- - ENCAMINHAMENTO DE 	 ICAVALC»C 
DOCUMENTAÇÃO 	 E CHAVE' .Q7" 

DA CUNHA 
MARIA 

05107/2017 	OF 105612017 - Ofício de Comunicação Administrativa TCE AR recebido em 	FRANCINEI 
1810712017 	 DE FROTA 

RODRIGUES 
RAFAELA 

Protocolo finalizado 159412017 (OGU Alteração Contratual /Prorrogação de 	ARAGAO 17/0412017 	vigência) finalizada em 1710412017 09:40:25 - Finalizada com Sucesso• Obs: 	UCHOA 
CIRIACO  
RAFAELA 

1310412017 	Documento gerado: Termo Aditivo 	 ARAGAO
UCHOA  

CIRIACO  
ARTUR 

0610412017 	Protocolo: 159412017 - Ofício. 245117 - - - SOUCITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE 	BERNARDO 
PRAZO DE VIGtNCIA. 	 ALAN 

TORRES 
KY1.ANA 

MASTRO lAN 
1410912016 	APROVADA 4' PCP (AS) NO VALOR DE R$ 43.748.98 EM 1610812016 	 NI M E 	11 

RAMOS 
OLIVEIRA  
MV LAN A 

16/08/2016 Protocolo Finalizado 109212016 (01511 MASTRO lAN Prestação de Contas/Operacional PC Parcial) 	NI M E 	11 finalizada em 1610812016 13:33:55 - Finalizada com Sucesso - Obs: RAMOS 
OLIVEIRA 

03/08/2016 [Protocolo: 1092/2016- Oficio- 317 - - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 	 Estagiáriol /- 


