
Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

Cl N9 498/2021/PLANEJAMENTO

Aquidauana-MS, 02 de agosto de 2021.
Ao Senhor
Ernandes Peixoto de Miranda
Secretário Municipal de Finanças

Assunto: Contratação de empresa especializada para execução de drenagem e pavimentação 
asfáltica no município de Aquidauana/MS, Bairro São Francisco, de acordo com o projeto 
executivo e planilhas em anexo, contrato de repasse de n9 892999/2019/MDR/CAIXA/UNIÃO.

Prezado Senhor,

Contratação de empresa especializada para execução de drenagem e pavimentação 
asfáltica no município de Aquidauana/MS, Bairro São Francisco.

JUSTIFICATIVA:
Trata-se de contrato de repasse N9 892999/2019/MDR/CAIXA, que entre si fazem a união 

federal, por intermédio do ministério do desenvolvimento regional, representado pela Caixa 
Econômica Federal, e o município de Aquidauana, com fins de drenagem e pavimentação 
asfáltica no município de Aquidauana/MS, Bairro São Francisco, de acordo com o projeto 
executivo e planilhas em anexo.

Dado o valor dos serviços, sugere-se a modalidade de licitação Tomada de Preço, em atendimento as 
condicionantes da lei de Licitação.
Por se tratar de recursos da união, orienta-se a publicação no Diário Oficial da União.
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DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
FONTE DOS RECURSOS:
Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Função: -15 Subfunção - 451 - Programa - 0205
Projeto/Atividade: 1020 Implementação, Conservação e Recapeamento de Pavimentação Asfáltica
Natureza de despesa: 4.4.90.51.00.00 - obras e instalações.
LOCAL DE ENTREGA: Bairro São Francisco, no município de Aquidauana-MS.
PRAZO DE ENTREGA: Conforme Cronograma Físico Financeiro.
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 dias após emissão da Nota Fiscal e conforme medição e cronograma 

Físíco/financeiro.

GESTOR DO CONTRATO: - ARCHIBALD JOSEPH L. S. MACINTYRE - Sec. Municipal de Obras e Serv. Urbanos. 
FISCAL DO CONTRATO - Rafaela Souza Ferreira, matrícula 17395, Engenheira Civil CREA 64831-D/MS e CPF n9 
041.253.001-51.

Email:planejamento.aquidauana@hotmail.com - planejamento@aquidauana.rns.gov.br - Telefone: 67 3240-1400-3240-1438/1436
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E-mail classificado como #PUBLICO

CAIXA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
Gerência Executiva de Governo Campo Grande/MS

Avenida Mato Grosso, 5.500 - Bloco 04 - Jardim Copacabana 
79.031 -000 - Campo Grande/MS

Ofício n° 0365 / 2021 / GIGOVCG(Eletrônico)

Campo Grande, 20 de Julho de 2021

A Sua Excelência o Senhor
ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Aquidauana
ONORIO SIMAO P1RESEICAO - 618 - CIDADE NOVA
CEP: 79200-000 - Aquidauana - MS

Assunto: Orientações para Continuidade do Processo.
Ref.: Contrato de Repasse OGU n° 892999/2019 - Operação 1068209-09 - Programa Planejamento Urbano - Drenagem e 
pavimentação asfáltica no Município de Aquidauana/MS

Senhor Prefeito Municipal,

1. Comunicamos que a referida operação foi considerada tecnicamente viável, permitindo seu prosseguimento quanto às análises pós- 
contratuais.

2. Inicialmente importa salientar que esta operação foi contratada a partir de 02/01/2017, obedecendo o regramento da Portaria 
Interministerial MPOG/MF/CGU N° 424/2016, de 30/12/2016, alterada pela Portaria Interministerial ME/CGU N° 558/2019, de 10/10/2019, 
operação esta classificada dentro dos seis Níveis previstos na Portaria (Art. 3o).

2.1 Diante desse regramento legal, elencamos algumas definições importantes, a saber:

• É vedada a prorrogação de vigência de contratos enquadrados no Nível I (Regime Simplificado - Art. 65 ao 67 da Portaria 424) após a emissão 
da autorização de início de obras, salvo no caso de atraso na liberação dos recursos pelo Ministério.

• Para todos os Níveis, não é permitida a reformulação dos projetos de engenharia das obras e dos serviços de engenharia ora aceitos, sendo vedada 
a reprogramação dos contratos enquadrados nos Níveis I e I-A (Art. 6° da Portaria 424);

• São vedados o início de execução de novos instrumentos e o desembolso de recursos, pelos Ministérios, caso o convenente tenha outras operações 
apoiadas com recursos do Governo Federal sem execução financeira por prazo superior a 180 dias;

• Extinção contratual para operações sem execução financeira há mais de 180 dias, sem execução física aferida;
• E vedada a utilização de rendimentos.

3. Esclarecemos que a responsabilidade pertinente aos processos licitatórios cabe exclusivamente aos Proponentes das operações, que
devem atender aLei 14.133/2021, e serão fiscalizados pelos Tribunais de Contas. Esclarecemos que as Leis 8.666/93, 12.462/2011 art Io ao 47 A (RDC) 
e, no caso de Pregão Presencial e/ou Eletrônico, a 10.520/2002, continuarão valendo até a data de 01/04/2023 (dois anos após a publicação oficial da 
14 133/21). Esse é o prazo que permanecerão válidas as modalidades “Tomada de Preços” e “Convite”. Lembramos que não é permitido utilizar a 
modalidade pregão para a contratação de obras.
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3.1 No caso de operações enquadradas no Nível I e l-A (Regime Simplificado - Art. 65 ao 67 da Portaria 424), as obras e serviços são
licitados obrigatoriamente pelo regime empreitada por preço global, exceto reformas e obras lineares.

3.2 Os editais de licitação para consecução do objeto conveniado somente estarão aptos se publicados após o aceite do projeto técnico pela
Caixa.

4. Dessa forma, informamos que a CAIXA para o prosseguimento do referido Contrato de Repasse, necessita adotar medidas que objetivem 
garantir a perfeita execução do empreendimento previsto no Plano de Trabalho.

5. Para tanto, solicitamos registrar os documentos abaixo elencados nas Abas pertinentes da PLATAFORMA+BRASIL e comunicar esta 
GIGOV para verificação da CAIXA:

Obs.: Informar no Processo Licitatório o número do Contrato de Repasse, a Operação e o Objeto.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A VERIFICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Oficio de Documentação Relativa ao Regime de Execução e de 
Encaminhamento de Documentação Relativa ao Processo Licitatório 
(M0028068 em anexo)

Aba Processo de Execução

Publicação do extrato do edital OU Justificativa para a dispensa ou 
inexigibilidade de licitação e comprovação da publicidade legal dada ao 
caso, se aplicável

Aba Processo de Execução

Publicação do Ato de homologação (INMPDG n° 002/2018)
Aba Processo de Execução

Publicação do Despacho de adjudicação (IN MPDG n° 002/2018)
Aba Processo de Execução

Declaração firmada pelo Contratado, atestando que a licitação ou o 
processo de dispensa, quando for o caso, atendeu às formalidades e aos 
requisitos dispostos na legislação vigente, inclusive quanto à forma de 
publicação, aceitando pareceres emanados por Órgão de Controladoria 
Geral do ente ou de Tribunal de Contas de vinculação (MO28063 em 
anexo)

Aba Processo de Execução

Declaração emitida pela empresa vencedora da licitação ou pelo 
Contratado atestando que a empresa vencedora da licitação não possui em 
seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa 
pública ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por 
serviços prestados, inclusive consultoria e assistência técnica, sendo de 
inteira responsabilidade do Convenente a fiscalização dessa vedação

Aba Processo de Execução

Guia 'ORÇAMENTO' da Planilha Múltipla com os dados da empresa 
vencedora, assinada pelos responsáveis (Obs.: com base na Planilha 
Múltipla aceita pela CAIXA, alterar na guia 'MENU' o tipo de orçamento 
para 'Licitado' e na guia 'ORÇAMENTO' preencher os preços unitários da 
licitação na coluna 'AL')

Aba Contratos/Subconvênio

Guia 'CÁLCULO' da Planilha Múltipla assinada pelos responsáveis (Obs.: 
alterar somente se necessário e com anuência da CAIXA) Aba Contratos/Subconvênio
Guia 'CRONOPLE' da Planilha Múltipla com a programação da empresa 
vencedora, exceto no caso de empreitada por preço unitário, assinada pelos 
responsáveis

Aba Contratos/Subconvênio

Guia 'CRONO' da Planilha Múltipla com a programação da empresa 
vencedora, assinada pelos responsáveis Aba Contratos/Subconvênio
Guia 'QCf da Planilha Múltipla, conforme resultado da licitação, apenas 
quando mais de uma meta, assinada pelos responsáveis Aba Contratos/Subconvênio
CTEF - Contrato de execução/fomecimento firmado com a empresa 
vencedora do processo licitatório Aba Contratos/Subconvênio

Publicação do extrato do CTEF Aba Contratos/Subconvênio
ART/RRT do(s) responsável(is) pela execução e pela fiscalização, quando 
se tratar de obras/serviços, acompanhada de declaração de capacidade 
técnica, indicando o(s) servidor(es) que fiscalizarão a obra ou serviço de 
engenharia

Aba Contratos/Subconvênio

Declaração emitida pelo Convenente atestando que aprovou o Projeto 
Executivo de Acessibilidade elaborado pelo seu corpo técnico ou recebido 
de terceiro, e que sua execução se dará de forma a garantir o cumprimento 
dos itens previstos na Lista de Verificação de Acessibilidade 
(condicionante para o 1° desbloqueio, no caso de obras)

Aba Contratos/Subconvênio

Licença de Instalação, caso tenha sido apresentada Licença Prévia na fase 
de análise Aba Contratos/Subconvênio

6. Para a comprovação da publicidade dos atos da licitação, perante a CAIXA, o tomador deve apresentar cópia da publicação nos
instrumentos de comunicação, conforme a seguir.
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Legislação aplicada - 
Modalidade ou 
Regime

Locais de publicação dos atos da licitação

Aviso ou Extrato do Edital Demais atos

Lei n° 8.666/1993 - 
Concorrência ou 
Tomada de Preços

•DOU

• No caso de Compras ou Serviços, o DOU pode ser 
substituído pelo Diário Oficial do Estado ou do 
Distrito Federal

• Imprensa Oficial

Lei n° 10.520/2002- 
Pregão presencial

■ Diário Oficial do Ente Federado (Contratado), ou 
caso não exista, jornal de circulação regional/local 
ou Diário Oficial do Estado

Lei n° 10.520/2002 - 
Pregão eletrônico ou 
dispensa eletrônica

■ DOU e sítio eletrônico oficial do Contratado, da 
Unidade Executora ou da União (Decreto n° 
5.450/2005 e Decreto n° 5.504/2005)

• Para edital publicado após 28/10/2019 o DOU 
pode ser substituído pela Imprensa Oficial (Decreto 
n° 10.024/2019)

Lei n° 12.462/2011 
(RDC)

■ Imprensa Oficial e sítio eletrônico oficial 
centralizado de divulgação de licitações ou mantido 
pelo ente encarregado do procedimento licitatório 
na rede mundial de computadores

Lei n° 13.303/2016 
(Lei das Estatais)

■ Imprensa Oficial e sitio eletrônico oficial do 
Contratado, da Unidade Executora ou da União

Lei n° 14.133/2021 • Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP)
■ Até 01/04/2027, os municípios com até 20 mil habitantes que não 
adotarem o PNCP devem publicar em Diário Oficial

6.1 Para os casos em que a publicação se dê na imprensa oficial, caso o instrumento utilizado não seja o DOU, DOE ou o Diário Oficial do
Município, o Contratado apresenta declaração para compor o processo, na qual informe a lei e respectivo artigo que estabelecem os instrumentos 
considerados como imprensa oficial. «

6.1.1 Quando a imprensa oficial adotada pelo Contratado for quadro e/ou mural de avisos, além da lei autorizativa e respectivo artigo, a
declaração citada no item anterior deve atestar o período e o local da publicação.

A solicitação de recursos ao Ministério ocorre somente após o aceite do resultado do processo licitatório.

8. A autorização para o início do objeto depende, da verificação favorável pela Caixa, referente a documentação anteriormente citada e
ainda do desembolso de recursos da Ia parcela de repasse da União.

9. Alertamos que o Contratado deverá comprovar, em conformidade com a legislação vigente, o início do procedimento licitatório em até
60 (sessenta) dias da emissão do Laudo de Análise na Aba PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERENCIA da Plataforma+Brasil. Segundo a Portaria 
Interministerial ME/CGU n° 414/2020, considera-se início a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorização respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do recurso para a despesa. Caso o prazo não seja atendido, deverá ser apresentada 
justificativa com os motivos para o não cumprimento do prazo. No caso de não apresentação da justificativa ou não aceite por parte da GIGOV, o 
Contrato de Repasse será rescindido.

10. Permanecemos à disposição.

Respeitosamente,

BRUNO SICHINEL SALIBA 
Coordenador de Filial 

GIGOVCG

CARLOS FÁBIO GOMES DAMASCENO 
Gerente de Filial 

GIGOVCG
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Anexo I 
TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de drenagem e pavimentação asfáltica 
no Município de Aquidauana-MS, Bairro São Francisco, de acordo com o projeto executivo e planilhas 
em anexo - Contrato de Repasse n2 892999/MDR/CAIXA/UNIÃO.

Itens Discriminação dos produtos Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total

1 Serviços de execução de drenagem e UN 1 00 1 508 249 1c
pavimentação asfáltica no Município de 
Aquidauana/MS - Bairro São Francisco.

1.508.249,15

Total da Coleta: 1.508.249,15

Valor Total estimado da aquisição: 1.508.249,15 (um milhão quinhentos e oito mil duzentos e quarenta e 
nove reais e quinze centavos).

Justificativa : Trata-se de contrato de repasse que entre si fazem União Federal, por intermédio do 
Ministério Desenvolvimento Regional, representado pela C.E.F. e o Município de Aquidauana-MS, com 
fins de drenagem e pavimentação asfáltica no Bairro São Francisco.

Prazo de entrega: Conforme Cronograma Físico Financeiro

Condições de Pagamento: 30 dias após emissão N.F. - Conforme medição e cronograma Físico/Financeiro

Local de entrega: BAIRRO SÃO FRANCISCO

Unidade Fiscalizadora: Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos / Secretaria de Planejamento e Urbanismo

AUTORIZO :l

Archibald Joseph Matwptyre I
Secretário Municipaltte)Obras e Serviços Urbanos

Ronaldo Ângelojje Almeida
/Secretáúo-Murtícipal de^Planejamento e Urbanismo

Aquidauana-MS, 03 de Agosto de 2021
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana

DECLARAÇÃO DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO

Declaramos para fins Contratação de empresa especializada para execução de 
drenagem e pavimentação asfáltica no município de Aquidauana/MS, Bairro São Francisco, de 
acordo com o projeto executivo e planilhas em anexo, contrato de repasse de n^ 
892999/2019/MDR/CAIXA/UNIÃO, possui dotação orçamentária prevista na LOA, PPA e LDO, 
para sua execução.

Aquidauana-MS, 02 de agosto de 2021.

ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Rua Luiz da Costa Gomes, 711* CEP 79200-000 • Aquidauana - MS
Telefone: 67 3240-1400 CNPJ: 03.452.299/0001-03



Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de drenagem e 
pavimentação asfáltica no município de Aquidauana/MS, Bairro São Francisco, de acordo com o 
projeto executivo e planilhas em anexo, contrato de repasse de n9 
892999/2019/MDR/CAIXA/UNIÃO.

2. JUSTIFICATIVA

Trata-se de contrato de repasse N9 892999/2019/MDR/CAIXA, que entre si fazem a união 
federal, por intermédio do ministério do desenvolvimento regional, representado pela Caixa 
Econômica Federal, e o município de Aquidauana, com fins de drenagem e pavimentação 
asfáltica no município de Aquidauana/MS, Bairro São Francisco, de acordo com o projeto 
executivo e planilhas em anexo.

Dado o valor dos serviços, sugere-se a modalidade de licitação Tomada de Preço, em 
atendimento as condicionantes da lei de Licitação.

3.0 ESTIMATIVA DE VALOR E QUANTIDADE

3.1 - Estimativas das quantidade e valor para Licitação

Item Descrição Unid Qdade Valor

1

Drenagem e pavimentação asfáltica no município de 
Aquidauana/MS, Bairro São Francisco, de acordo com o 
projeto executivo e planilhas em anexo, contrato de 
repasse de n9 892999/2019/MDR/CAIXA/UNIÃO.

Unid 01 R$ 1.508.249,15

4.0 ANÁLISE DE DEMANDA E PERSPECTIVA E FUTURA

Foi realizado no ano de 2019 e 2020 licitações para Drenagem e pavimentação, no entanto, não 
foram contempladas ruas do Bairro São Francisco.
Contudo, não há perspectivas futuras de pavimentação no local em pauta, razão do pleito de 
recursos de emenda parlamentar, com recursos da união.

5.0 INFORMAÇÕES DE PREÇOS DE MERCADO

As Pesquisas de Mercado irão seguir as Orientações oriundas do TCL) e do TCE/MS, seguindo as 
novas diretrizes da Instrução Normativa n9 73/2020.
De acordo com os orçamentos em planilhas anexas, forma cotados valores da tabela do SINAPI 
de referência da região, com síntese de projeto aprovado na plataforma Mais Brasil, pela Caixa 
Econômica Federal.

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 • CEP 79200-000 • Aquidauana - MS
Email:planejamento.aquidauana@hotmail.com - planejamento@aquidauana.ms.gov.br - Telefone: 67 3240-1400 - 3240-1438/1436
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Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Aquidauana

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

6.0 DA COMPRA DO OBJETO.

Processo licitatório de acordo com a Lei 8666/93.

7.0 - REQUISITOS A SEREM ATENDIDOS PELO FUTURO CONTRATADO

A contratação para a execução dos serviços deverá obedecer, no que couber, ao disposto na Lei 
nO. 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como nas seguintes normas:
I - Arcar com todas as despesas referentes ao objeto, tais como: mão-de-obra, deslocamento, 
seguro de acidente, impostos federais, estaduais e municipais, contribuições previdenciárias, 
encargos trabalhistas e quaisquer outras que forem devidos, relativamente à execução do objeto;
II - Entregar os itens com esmero e dentro do prazo, responsabilizando-se por quaisquer erros, 
falhas ou imperfeições que por ventura ocorram, substituindo, sem ônus para o município aqueles 
que forem recusados ou apresentarem falhas;
III - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes da execução do objeto que for de sua responsabilidade;
IV - Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do Município, prestando todos os 

esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações solicitadas;
V - Manter as condições de regularidade fiscal junto aos órgãos públicos (FGTS, INSS, Fazenda 
Federal, Estadual e Municipal), apresentando os respectivos comprovantes sempre que exigidos.

8.0 DA JURISDIÇÃO E CONSULTA ORÇAMENTÁRIA.

O processo será encaminhado para parecer jurídico na Procuradoria Jurídica Municipal, e 
setor de compras, para bloqueio dos recursos, com fins de suficiência de saldo e dotação 
orçamentária.

9.0 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O Contrato ou seu equivalente terá vigência de 12 (doze) meses à contar da assinatura.

10.0 - DECLARAÇÃO DA VIABILIDADE OU NÃO DA CONTRATAÇÃO.

Com base nas informações levantadas ao longo do estudo técnico preliminar, dada a necessidade 
de executar os recursos conveniados com Ministério do Desenvolvimento Regional, bem como, 
melhorias de infraestrutura em ruas do Bairro São Francisco, a equipe da Secretaria de 
Planejamento declara que a contratação é viável.

Aquidauana, MS, 02 de agosto de 2021.

RpNALDÒ ÂNGEÍO DE 1MEIDA
Secretário de Planejamento e Urbanismo

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 • CEP 79200-000 • Aquidauana - MS
Email:planejamento.aquidauana@hotmail.com - planejamento@aquidauana.ms.gov.br - Telefone: 67 3240-1400 - 3240-1438/1436

mailto:planejamento.aquidauana@hotmail.com
mailto:planejamento@aquidauana.ms.gov.br


LOCALIZAÇÃO DA OBRA 
COORDENADAS GEOGRÁFICAS
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-20.468901, -55.754821
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Gonvênio 892999/2019
Dados da Proposta
Plano de Trabalho
Requisitos
Badeto Básico/Termo de Referência
EsmioSasConcedente
EajdwãpfoiiEsnvenente

Modalidade Contrato de Repasse. Enviada para SilTlSituação no SIAFI
mandatária? v

Enviado para o
SIAFI -
2019NS040095

Situação de
Contratação Atual Normal

w
Situação

Em execução
Empenhado SimPublicação Publicado

Número do Convênio 892999/2019 Número da Proposta 052228/2019
Número Interno do 
Órgão 52228/2019
Número do Processo 522282019

Executores
Nenhum registro foi encontrado.
Fundamento Legal Decreto fl. 6.170/2007
órgão 53000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Justificativa

Lista de Documentos Digitalizados
Nome Arquivo Data Upload

CR 58 2020 - PM Aquidauana - 1066858-49 - Carta Reversal (ASSINADA).pdf 19/10/2020 Baixar
DOU 252 DE 31122019 PG 64.pdf 16/01/2020 Baixar

-

CR 892999 OP1068209-09 ASSINADO.pdf 16/01/2020 Baixar
EXTRATO CONV 892999 OP 1068209-09 - ASSINADO.pdf 11/03/2020 Baixar

Proponente CNPJ 03.452.299/0001-03 - MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA Detalhar
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Caracterização dos 
interesses recíprocos

A proposta tem relação com programa do Ministério do Desenvolvimento Regional, 
principalmente, o interesse recíproco em melhorar a infraestrutura da cidade, 
melhorar o acesso das ruas da cidade, infraestrutura necessária para organização, 
estruturação e dinamização de Planejamento Urbano, com redução das 
desigualdades sociais e acesso a oportunidades de desenvolvimento urbano.

Público alvo

0 objeto proposto irá atender diretamente população de aproximadamente 3.330 
pessoas, moradores e o comércio local; acesso às escolas e creche, posto de saúde, 
público que utilizam o acesso aos serviços públicos, por se tratar de cidade com 
índice considerável de desigualdades sociais.

Problema a ser 
resolvido

A execução da obra irá resolver os problemas das ruas sem pavimento e com erosão, 
proporcionando o escoamento correto das águas pluviais; melhoria do tráfego para 
veículos e pedestres; valorização dos imóveis; preservação de ruas evitando 
constante manutenção e gastos públicos, outrossim, atendendo os objetivos do 
programa de planejamento urbano, melhorando o acesso do transporte, rotas de 
integração para o desenvolvimento regional e requalificação de áreas urbanas.

Resultados esperados

Contenção de águas pluviais, com canalização correta do escoamento d'água, 
evitando transtornos de tráfego e segurança para pedestres e veículos; solução para 
a mobilidade do tráfego, ligando os pontos entre bairros e serviços públicos, com 
objetivo de atender o púbico de aproximadamente 3.330 pessoas.

■-w Relação entre a 
proposta e os objetivos 
e diretrizes do 
programa

A proposta de drenagem e pavimentação asfáltica, com apoio do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, programa planejamento urbano, tem como objetivo, 
principalmente, promover a melhorias das ruas, melhoria no acesso e circulação das 
pessoas e veículos, mobilidade urbana da cidade e do comércio local, rotas de 
integração para o desenvolvimento regional e urbano.

Categorias Obras e Serviços de Engenharia
Objeto do Convênio Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Município de Aquidauana/MS.

Capacidade Técnica e 
Gerencial

Declaro para fins de legais junto o Ministério do Desenvolvimento Regional, que o 
proponente, inscrito no CNPJ/MF sob n° (03.452.299/0001-03), dispõe de pessoal 
com capacidade administrativa, técnica e gerencial para plena execução do objeto 
constante de proposta inserida no SICONV sob n° 052228/2019, assumindo, no caso 
de formalização de convênio, a responsabilidade pela execução plena do objeto 
proposto em todas as fases exigidas pela legislação vigente, mormente nas licitações, 
no acompanhamento e na apresentação de contas, que o profissional com registro no 
CREA que irá acompanhar a obra será o Engenheiro Civil Carlos Alberto Martins Dias 
-Engenheiro Civil CREA: 5069783698 - SP VISTO: 1139 - MS.

Arquivos Anexos - Capacidade Técnica e Gerencial
Nome Arquivo Data Upload

Declaração de capacidade técnica e geencial.PDF 12/12/2019 Baixar

OBTV
Opera por OBTV

Permite OBTV do tipo
Sim "OBTV para o Não

_______________________ Convenente"__________________________________________________________________________

Dados Bancários
Banco

Agência
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0615-7 conta 0066471725

Situação Regularizada »«” 20/01/2020 00:00:00

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

Datas
Data da Proposta 05/12/2019
Data Assinatura 26/12/2019
Convênio publicado no 
DOU em 31/12/2019
Data Inicio de Vigência 26/12/2019 \
Data Término de 
Vigência Atual

26/12/2022__________________________________\
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Usuário: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
CPF: 609.079.321-34

PLATAPOMMA

+8RASIL
Cadastramento

Inf. Gerenciais

Programas Propostas Execução

Cadastros Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas

Administração Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 53000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 892999/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Voltar

03.452.299/0001-03 - MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA Versão-

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF LAE SPA

Quadro Resumo zy
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Quadro de ição de Investimento
No. 

Meta/ 
Submeta

Item Investimento
Descrição da 

Meta/Submeta Situação Qtd.
Lote de Und. ...Licitaçao Repasse Contrapartid

Drenagem e

1 - Pavimentação
Pavimentação 
Asfáltica no Município 
de Aquidauana/MS.

6.379,42 M2 R$ 1.432.500,00 R$ 75.749,

1.1

Drenagem e 
Pavimentação Asfáltica 
no Município de 
Aquidauana/MS.

SPA Concluída 
Automaticamente 
pelo Sistema

1 R$ 1.432.500,00 R$ 75.749,

Total Geral: R$ 1.432.500,00 R$ 75.749,

Diferença do Valor Orçado (Proposta): R$ 0,00 -RS 71.275,
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Usuário: odilon ferraz alves ribeiro
CPF: 609.079.321-34

+8RASÍÍ
Cadastramento

Execução

Acomp. e Fiscalização

Programas Propostas

Inf. Gerenciais Cadastros

Prestação de Contas Administração

Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 53000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 892999/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Voltar

03.452.299/0001-03 - MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

Laudo de Análise do Empreendimento

1. Enquadramento da proposta de Intervenção

1.1 - Nível do Contrato de Repasse Nível I - A

1.2 - Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições sim 
específicas definidas para o Programa?

1.2.1 - Indicar o Manual Normativo do Programa utilizado para
análise, se houver:

AE 099, SA150eSA148
PROGRAMA/AÇÂO 2054/1D73 MDR (ANTIGO MCIDADES)

1432 caracteres restantes.

1.3 - A proposta de intervenção atende aos limites e especificidades definidas pelos sjm 
normativos utilizados na análise (prazos, pré-requisitos, soluções executivas, limites 
percentuais de Projetos, Adm. Local, Serviços Preliminares, etc)? *

1.4- Comentários

Sim.

1496 caracteres restantes.
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Usuário: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
CPF: 609.079.321-34

Cadastramento Programas Propostas

Execução Inf. Gerenciais Cadastros

Acomp. e Fiscalização Prestação de Contas Administração

TCE Verificação de Regularidade

Projeto Básico / Termo de Referência 53000 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

: Convênio 892999/2019

DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS Voltar

03.452.299/0001-03 - MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA Versão: 3

Dados Básicos Anexos Responsável Técnico Documentação Complementar QCI PO/CFF

LAE SPA Quadro Resumo

Síntese do Projeto Aprovado

1. Identificação

Programa
5300020190029 - PLANEJAMENTO URBANO - PROPONENTE ESPECIFICO

Objeto
Drenagem e Pavimentação Asfáltica no Município de Aquidauana/MS.

Ação Orçamentária 
20541D73

Programa de Trabalho

Município do Proponente
AQUIDAUANA

Código IBGE do Município UF do Proponente
5001102 MS

2. Dados do Contrato de Repasse

Número da Proposta 
52228/2019

Número do Contrato de Repasse Data de Assinatura
892999/2019 26/12/2019

Valor Global
R$ 1.436.974,11

Prazo de Execução
6 meses

Repasse Contrapartida
R$ 1.432.500,00 R$4.474,11

3. Participantes

_ NaturezaParticipante . ,..Jurídica Razão Social Responsável Telefone E-mail

Administração
Proponente Pública

Municipal

M __ .. «o 609.079.321-3403.452.299/0001-03
-MUNICÍPIO DE rcoDAv aiwcc (67)99686-5069 odilon.planejamento@outlook.con. _. .. ..... FERRAZ ALVESAQUIDAUANA RIBEIRO
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Drenagem e 
Pavimentação

— Pavimentação Asfáltica no 
Município de 
Aquidauana/MS.

Participante Natureza 
Jurídica Razão Social Responsável Telefone E-mail

4. Quadro de Composição 
Concedente -

53000-MINISTÉRIO
^Investimento

004.666.489-01
- GUSTAVO 
HENRIQUE (21 )94652-553 rbieler@farbitec.com

No.
Meta/ 

Submeta

Item 
Investimento

Descrição da 
Meta/Submeta

Regime de 
Execução Frente de Obra Qtd. 
Proposto

Und. Repasse Contraf

Serviços 
preliminares + 
adm de obra + 
drenagem PV 01 
ao PV 04

Serviços 
preliminares + 
adm de obra + 
drenagem PV 12 
ao PV16

Serviços 
preliminares + 
adm de obra + 
drenagem PV 11 
ao PV 08

1.1

Drenagem e 
Pavimentação 
Asfáltica no 
Município de 
Aquidauana/MS.

Empreitada 
por Preço 
Global

Serviços 
preliminares + 
adm de obra + 
dissipador e 
bigodes

Adm da obra + 
rua R. Asfalto + 
Pavimentação 
Terraplanagem 
T-1

Serviços 
preliminares + 
adm de obra + 
pavimentação 
Capa asfáltica 
T-1

6.379,42 1.432.500,00

R$
1.432.500,00

R$ 75.

R$ 75

Adm da obra 
+Pavimentação 
Terraplanagem 
T-2

Serviços 
preliminares + 
adm de obra + 
pavimentação 
Capa asfáltica 
T-2

RS Total Geral R$75.1.432.500,00

Diferença do Valor Orçado (Proposta) R$0,00 -R$71.
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No. 
Meta/ 

Submeta

Item Descrição da 
Investimento Meta/Submeta

Regime de
Execução Frente de Obra Qtd. Und. Repasse Contra): 
Proposto

Adm da obra + 
disp. estruturais 
+ serviços 
complementares

Serviços 
preliminares + 
adm de obra + 
passeio e 
sinalização

R$ Total Geral , R$ 751.432.500,00

Diferença do Valor Orçado (Proposta) R$0,00 -R$71

5. Cronograma Físico Financeiro do Projeto

Visão de Parcelas por Meta

No. . Descrição da da , ’ Preço TotalMeta TMeta

No. da 
Parcela Parcela Percentual Percentual Valor

Parcela Acumulado Acumulado

Drenagem e

1
Pavimentação 
Asfáltica no 
Município de 
Aquidauana/MS.

R$ _
1.508.249,15

1 OUT/2021 9,98% 9,98% R$ 150.566,89
2 JAN/2022 7,60% 17,58% R$ 265.206,01
3 FEV/2022 6,82% 24,41% R$ 368.109,29

4 MAR/2022 75,59% 100,00% R$
1.508.249,15

Cronograma Físico Financeiro

No. da Parcela

1

Parcela Percentual 
Parcela 
9,98%

Percentual 
Acumulado 

9,98%

Valor 
Acumulado

R$150.566,89OUT/2021 — Investimento
Repasse 9,48% 9,48% R$ 143.004,93
Contrapartida 0,50% 0,50% R$ 7.561,96
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

2 JAN/2022 — Investimento 7,60% 17,58% R$ 265.206,01
Repasse 7,22% 16,70% R$ 251.886,51
Contrapartida 0,38% 0,88% R$ 13.319,50
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

3 FEV/2022 - Investimento 6,82% 24,41% R$ 368.109,29
Repasse 6,48% 23,18% R$ 349.621,65
Contrapartida 0,34% 1,23% R$ 18.487,64
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,00

4 MAR/2022 — Investimento 75,59% 100,00% R$1.508.249,15
Repasse 71,80% 94,98% R$ 1.432.500,00
Contrapartida 3,80% 5,02% R$75.749,15
Outros 0,00% 0,00% R$ 0,0(T^^

3of4 02/08/2021 12:47

https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/pr


Plataforma +Brasil https://mandatarias.plataformamaisbrasil.gov.br/projeto-basico/pr...

6. Enquadramento da proposta de Intervenção

Há compatibilidade entre a Documentação Técnica apresentada e as condições Sim
específicas definidas para o Programa?

7. Complementariedade com Outras Ações

A funcionalidade plena da proposta independe de outros projetos/ações não custeadas Sim 
pelo presente CR/TC?

Caso negativo, descrever as indefinições e/ou condicionantes e o prazo para execução.

A funcionalidade deste objeto independe de outras ações.

8. Situação do Licenciamento Ambiental

Órgão emissor Data emissão Válido até Manifesto
Ambiental Meta

Nenhum registro encontrado.

9. Responsáveis Técnicos

Responsáveis Técnicos de Engenharia/Arquitetura

Responsáveis Técnicos de Trabalho Social

CPF Data deNome Atividade CREA/CAU ART/RRT r .Emissão

030.531.971-03 Carlos Alberto r u . 5069783698 - SP
.. .. Engenharia ...CTr, onon 1320210055300 31/05/2021Martins Dias ° VISTO: 31139

CPF Nome Atividade Formação Órgão do Responsável
Nenhum registro encontrado.

10. Conclusão de Laudos

De acordo com o Laudo de Análise de Engenharia(LAE), o empreendimento proposto é Viável

Justificativa:

A proposta é viável técnica e economicamente;
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TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N° 
892999/2019/MDR/CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM A UNIÃO 
FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO(A) MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, REPRESENTADO(A) PELA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O(A) MUNICÍPIO DE 
AQUIDAUANA, NA FORMA ABAIXO:

A União Federal, na qualidade de CONTRATANTE, por intermédio do Concedente Ministério do Desenvolvimento Regional, 
inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.353.358/0001-96, representada pela Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12/08/1969, e 
constituída pelo Decreto n° 66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembléia Geral de 
19/01/2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27/12/2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, 
Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 00.360.305/0001-04, e Município de Aquidauana, inscrito no 
CNPJ sob o n° 03.452.299/0001-03, na qualidade de CONTRATADO no Contrato de Repasse n° 892999/2019/MDR/CAIXA, 
representados neste ato pelos abaixo assinados, celebram o presente Termo Aditivo, mediante as cláusulas e condições a 
seguir relacionadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
1 - O presente INSTRUMENTO tem por objeto a alteração do valor dos Recursos da Contrapartida e do Investimento do item V 
- DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA das CONDIÇÕES GERAIS do Contrato de Repasse n° 
892999/2019/MDR/CAIXA, de 26/12/2019, realizado segundo os termos do Programa Planejamento Urbano do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, que oassa(m) a ter a seguinte redação:

“V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO R$ 75.749,15 (setenta e cinco mil e setecentos e quarenta e nove 
reais e quinze centavos).
Valor do Investimento (VI - Repasse + Contrapartida) R$ 1.508.249,15 (um milhão, quinhentos e oito mil e duzentos e quarenta 
e nove reais e quinze centavos)."

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO
Ficam ratificadas em todos os seus termos e condições as demais cláusulas do Contrato de Repasse ora aditado, ficando este 
Termo fazendo parte integrante e complementar daquele, a fim de que juntos produzam um só efeito.

CLÁUSULA TERCEIRA
O presente Termo Aditivo será levado à publicação no Diário Oficial da União, dentro do prazo estabelecido pelas normas em 
vigor.

E, por estarem assim justos e pactuados firmam este Instrumento, que será assinado pelas partes e pelas testemunhas abaixo, 
para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as respectivas cópias, que terão o mesmo 
valor do original.

Este Instrumento produzirá efeitos a partir da assinatura de todas as partes, que deve ocorrer dentro da vigência do Contrato 
de Repasse objeto deste Termo Aditivo.

CAMPO GRANDE, 20 de Julho de 2021
Local/data

Assinatura, sob carimbo, do CONTRATANTE 
Nome: CARLOS FABIO GOMES DAMASCENO 
CPF: 695.307.261-04

Testemunhas

Assinatura do CONTRATADO
Nome: ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO
CPF: 609.079.321-34

Nome: MÁRCIO REIS DA ROCHA VALERIO
CPF: 727.287.871-15

Nome:
CPF:

Assinatura do Supervisor ou Coordenador (Termo Aditivo em
Conformidade)
Nome: BRUNO SICHINEL SALIBA
CPF: 936.062.491-87

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 1
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

27.016 v029 micro

caixa.gov.br
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ffPÚBLICO

CONTRATO DE REPASSE N° 892999/2019/MDR/CAIXA
OPERAÇÃO 1.068.209-09/2019

CONTRATO DE REPASSE QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DO 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, 
REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, 
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE AÇÕES RELATIVAS 
AO PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO.

Por este Instrumento Particular, as partes abaixo nominadas e qualificadas têm, entre si, justo e acordado o 
Contrato de Repasse de recursos orçamentários da União, em conformidade com este Contrato de Repasse e 
com a seguinte regulamentação: Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986, e suas alterações, Decreto n° 
6.170, de 25 de julho de 2007, e suas alterações, Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de 
dezembro de 2016 e suas alterações, Instrução Normativa MPDG N° 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas 
alterações, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente, Diretrizes Operacionais do Gestor do Programa para o 
exercício, Contrato de Prestação de Serviços (CPS) firmado entre o Gestor do Programa e a Caixa Econômica 
Federal e demais normas que regulamentam a espécie, as quais os contratantes se sujeitam, desde já, na forma 
ajustada a seguir:

SIGNATÁRIOS

I - CONTRATANTE ~ A União Federal, por intermédio do Gestor do Programa Ministério do Desenvolvimento 
Regional, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.353.358/0001-96, com sede na Esplanada dos Ministérios - 
Brasilia/DF, representada peia Caixa Econômica Federal, instituição financeira sob a forma de empresa pública, 
dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei n° 759, de 12 de agosto de 1969 e 
constituída pelo Decreto n° 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se peio Estatuto Social aprovado na 
Assembléia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto n° 8.945, de 27 de dezembro de 
2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF 
sob o n° 00.360.305/0001-04, na qualidade de Mandatária da União, nos termos dos instrumentos supracitados, 
neste ato representada por CARLOS FÁBIO GOMES DAMASCENO, RG n° 1.326.636, expedido por SSP/MS, 
CPF n° 695.307.261-04, residente e domiciliado na Avenida Mato Grosso, 5500 - Bloco 4 - Jardim Copacabana 
- Campo Grande/MS - CEP 79.031-001, conforme procuração lavrada em notas do 2o Oficio de Notas e 
Protesto, Brasílía/DF, no livro 3401-P, fls. 114, em 07/10/2019 e substabelecimento lavrado em notas do 2o Ofício 
de Notas e Protesto, Brasília/DF, no livro 3407-P, fls. 170, em 07/11/2019, doravante denominada simplesmente 
CONTRATANTE.

II - CONTRATADO - O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS, inscrito no CNPJ-MF sob o 03.452.299/0001-03, 
neste ato representado pelo respectivo Prefeito Municipal, Senhor ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO, CPF n° 
609.079.321-34, residente e domiciliado na Rua Duque de Caxias, 451 - Centro - Aquidauana/MS - CEP 79200- 
000, doravante denominado simplesmente CONTRATADO.

CONDIÇÕES GERAIS

I - OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE
Drenagem e pavimentação asfáltica no município de Aquidauana/MS.

II - MUNICÍPIO(S) BENEFICIÂRIO(S) 
Aquidauana - MS.

III - CONTRATAÇÃO SOB LIMINAR
(x) Não ( ) Sim
Apenas no caso de contratação sob liminar, aplica-se a Cláusula Décima Sétima desse Contrato de Repasse - 
Condições Gerais.

IV - CONTRATAÇÃO SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA
( ) Não (x) Sim
Documentação: Técnica de Engenharia e Licença Ambiental.
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Prazo final para entrega da documentação pelo CONTRATADO: 30/10/2020.
Prazo final para análise pela CAIXA após apresentação da documentação: 30/11/2020(não prorrogável, 
conforme o disposto no Art. 24 da Portaria Interministerial ME n° 558, de 10 de outubro de 2019, que altera a 
Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016).

V - DESCRIÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Recursos do Repasse da União R$ 1.432.500,00 (um milhão, quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos reais).
Recursos da Contrapartida aportada pelo CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA R$ 4.474,11 (quatro 
mil, quatrocentos e setenta e quatro reais, onze centavós).
Valor de Investimento (Repasse + Contrapartida) R$ 1.436.974,11 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, 
novecentos e setenta e quatro reais, onze centavos). | t
Nota de Empenho n° 2019NE803906, emitida em 20/12/2019, no valor de R$ 1.432.500,00 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e dois mil, quinhentos reais), Unidade Gestora 175004, Gestão 00001.
Programa de Trabalho: 1545120541D730001. i
Natureza da Despesa: 444042.
Conta Vinculada do CONTRATADO: agência n° 0615, conta n° 006.00647172-5.

VI - PRAZOS
Data da Assinatura do Contrato de Repasse: 26/12/2019.
Término da Vigência Contratual: 26 de Dezembro de 2022.
Obs.: Devido ao disposto no Art. 27, Inciso V, da Portaria Interministerial MPDG n° 558, de 10 de outubro de 
2019, que altera a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016, a data da 
vigência não será passível de prorrogação.
Prestação de Contas: até 60 dias após o término da vigência contratual ou conclusão da execução do objeto, o 
que ocorrer primeiro, |
Arquivamento: 10 anos contados da apresentação da prestação de contas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA e encerramento da operação do CR; óu da Tomada de Contas Especial, após julgamento das 
contas pelo TCU; ou após decorrido o prazo legal de guarda, o que ocorrer por último.

VII - FORO
Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso do Sul.

VIII - ENDEREÇOS
Endereço para entrega de correspondências ao CONTRATADO: Rua Luis da Costa Gomes, 711 - Vila Cidade 
Nova - Aquidauana/MS - CEP 79200-000.
Endereço para entrega de correspondências à CONTRATANTE: Av. Mato Grosso, 5500 - Jardim Copacabana - 
Campo Grande/MS - CEP 79.031-000.

ENDEREÇOS ELETRÔNICOS:
Endereço eletrônico do CONTRATADO: planejamento@aquidauana.ms.gov.br;
odilon.planejamento@outlook.com; convenios@aquidauana.ms.gov.br.
Endereço eletrônico da CONTRATANTE: gigovcg@caixa.gov.br; gigovcg01@caixa.gov.br.

Pelo presente instrumento, as partes nominadas no Contrato de Repasse, pactuam as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PLANO DE TRABALHO E DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA

1 - O Plano de Trabalho aprovado no Sistema de Géstão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV) é 
parte integrante do presente Contrato de Repasse, independente de transcrição.

1.1 - A eficácia deste Instrumento está condicionada á apresentação pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA de toda a documentação relacionada nq item IV das Condições Gerais deste Contrato, bem como 
à análise favorável pela CONTRATANTE, dentro dos prazos estabelecidos no mesmo item.

1.1.1 - O CONTRATADO E/OU UNIDADE EXECUTORA, desde já e por este Instrumento, reconhece e dá sua 
anuência que o não atendimento das exigências no prazo fixado ou a não aprovação da documentação pela 
CONTRATANTE implicará a:
a) Extinção do presente Contrato de Repasse independente de notificação, quando não houver liberação de 
recursos de repasse;
b) Rescisão imediata do presente Contrato de Repasse, com o ressarcimento de eventuais despesas para 
elaboração do projeto básico ou termo de referência custeadas com recursos do instrumento.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

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

2.1 - DA CONTRATANTE
I. Analisar e aceitar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas selecionadas;

II. Celebrar o Contrato de Repasse, após atendimento dos requisitos pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, e publicar seu extrato, no Diário Oficial da União (DOU), e respectivas alterações, se for o 
caso;

III. Acompanhar e atestar a execução fisico-fmanceira do objeto previsto no Plano de Trabalho, com os 
correspondentes registros nos sistemas da União, utilizando-se para tanto dos recursos humanos e 
tecnológicos da CONTRATANTE;

IV. Transferir ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA os recursos financeiros, na forma do 
cronograma de desembolso aprovado, observado o disposto na Cláusula Quinta deste Instrumento;

V. Comunicar a assinatura e liberação de recursos ao Poder Legislativo na forma disposta na legislação;
VI. Monitorar e acompanhar a conformidade fisica e financeira durante a execução do presente instrumento;
VII. Analisar eventuais solicitações de reprogramação dos Projetos Técnicos ou Termos de Referência, 

submetendo-as, quando for o caso, ao Gestor do Programa, mediante o pagamento de taxa de reanálise;
VIII. Verificar a realização do procedimento licitatório pelo CONTRATADO, atendo-se à documentação no que 

tange: a contemporaneidade do certame, aos preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os 
preços de referência, ao respectivo enquadramento do objeto ajustado com o efetivamente licitado, ao 
fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis, ou registro no SICONV que a 
substitua;

IX. Aferir a execução do objeto pactuado, conforme pactuado no Plano de Trabalho, por meio da verificação da 
compatibilidade entre estes e o efetivamente executado, assim como verificar a regular aplicação das 
parcelas de recursos, de acordo com o disposto na Cláusula Quinta;

X. Verificar a existência da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Registro de Responsabilidade 
Técnica - RRT ou, quando aplicável, Termo de Responsabilidade Técnica - TRT, quando se tratar de obras 
e serviços de engenharia;

XI. Designar, em 10 dias contados da assinatura do instrumento, os servidores ou empregados responsáveis 
pelo seu acompanhamento;

Xli. Divulgar em sitio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa 
da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XIII. Fornecer, quando requisitadas pelos órgãos de controle externo e nos limites de sua competência 
especifica, informações relativas ao Contrato de Repasse independente de autorização judicial;

XIV. Notificar previamente o CONTRATADO a inscrição como inadimplente no SICONV, quando detectadas 
impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo 
ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar, e o Poder Legislativo do 
órgão responsável pelo instrumento;

XV. Receber e analisar a prestação de contas encaminhada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, bem como notificá-lo quando da não apresentação da Prestação de Contas no prazo fixado, 
e/ou quando constatada a má aplicação dos recursos, instaurando, se for o caso, a correspondente 
Tomada de Contas Especial;

XVI. Efetuar a devolução imediata dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento para a conta 
única do Tesouro Nacional, nos casos aplicáveis;

XVII. Ter a prerrogativa de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de 
paralisação ou de ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;

XVIll. Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos ao acompanhamento da 
execução do objeto, registrando aqueles que por sua natureza não possam ser realizados nesse Sistema, 
mantendo-o atualizado;

XIX. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do presente instrumento, providenciar o 
cancelamento dos saldos de empenho no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

2.2 - DO CONTRATADO

I. Consignar no Orçamento do exercício corrente ou, em lei que autorize sua inclusão, os recursos 
necessários 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, 
anualmente constarão do seu Orçamento;

II. Observar as condições para recebimento de recursos da União e para inscrição em restos a pagar 
estabelecidas pela Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
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Ouvidoria: 0800 725 7474

27.941 v017 micro



CAIXA
I

Contrato de Repasse

ui.

IV.
v.

vi.

VII.

VIII.

IX.

x.

XI.
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XIII.
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XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

Comprometer-se, nos casos em que couber a instituição da contribuição de melhoria, mos termos do 
Código Tributário Nacional, a não efetuar cobrança que resulte em montante superior á contrapartida 
aportada ao Contrato de Repasse;
Definir o regime de execução do objeto do Contrato de Repasse como indireto;
Elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado e apresentar toda documentação jurídica, 
técnica e institucional necessária à celebração do Contrato de Repasse, de acordo com os normativos do 
programa, bem como apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e 
aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental competente e concessionárias de serviços públicos, 
conforme o caso, nos termos da legislação aplicável;
Executar e fiscalizar os trabalhos necessários á consecução do objeto pactuado no Contrato de Repasse, 
observando prazos e custos, designando profissional habilitado e com experiência necessária ao 
acompanhamento e controle das obras e serviços com a respectiva ART, RRT ou, quando aplicável, TRT 
da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados;
Apresentar à CONTRATANTE declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que 
acompanharão a obra ou serviço de engenharia; '
Apresentar declaração expressa atestando quej possui setor específico com atribuições definidas para 
gestão, celebração, execução e prestação de contas dos instrumentos celebrados com a União, com 
lotação de, no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo e quando não possuir setor especifico 
para essa função, poderá atribuir as competências a setor já existente na sua estrutura administrativa, 
desde que tal setor conte com a lotação de, (no mínimo, um servidor ou empregado público efetivo 
(PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 114, DE 7 QE MAIO DE 2018).
Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços 
contratados, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e 
atividades, determinando a correção de víciosi que possam comprometer a fruição do benefício pela 
população beneficiária, quando detectados pela CONTRATANTE ou pelos órgãos de controle;
Selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes 
estabelecidas pelo Gestor do Programa, podendo estabelecer outras que busquem reflejir situações de 
vulnerabilidade econômica e social, informando á)CONTRATANTE sempre que houver alterações;
Realizar o processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, assegurando a correção dos 
procedimentos legais, a suficiência do projeto básico ou do termo de referência, da planilha orçamentária 
discriminativa do percentual de Encargos Sociais Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) utilizados, cada 
qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles, além da 
disponibilização da contrapartida, quando for o caso;
Apresentar declaração expressa firmada por Representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, ou registro no SICONV que a substitua, atestando o atendimento das disposições legais 
aplicáveis ao procedimento licitatório;
Exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF - Contrato de Execução e Fornecimento 
de Obras ou Serviços ou Equipamentos;
Estimular a participação dos beneficiários finais ha elaboração e implementação do objeto do Contrato de 
Repasse, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;
No caso dos Estados, Municípios e Distrito Federal, notificar os partidos políticos, os sindicatos de 
trabalhadores e as entidades empresariais comjsede no município ou Distrito Federal quando ocorrer a 
liberação de recursos financeiros pela CONTRATANTE, em conformidade com a Lei n° 9.452, de 20 de 
março de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;
Operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes 
do Contrato de Repasse, após sua execução, de forma a possibilitar a sua funcionalidade;
Prestar contas dos recursos transferidos pela CONTRATANTE destinados à consecução do objeto no 
prazo fixado no Contrato de Repasse;
Fornecer à CONTRATANTE, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar 
o acompanhamento e avaliação do processo;
Prever no edital de licitação e no CTEF que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e 
serviços executados/fomecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de 
readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto 
contratado; ’
Realizar tempestivamente no SICONV os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 
licitação, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de tomada de contas especial do
Contrato de Repasse e registrar no SICONV os atos que por sua natureza não possam ser realizados
nesse Sistema, mantendo-os atualizados;
Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando
constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do CTEF ou gestão 
financeira do Contrato de Repasse, comunicando tal fato á CONTRATANTE;
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
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homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART, RRT ou, quando 
aplicável, TRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, e os boletins de medições;

XXIII. Manter um canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento pela 
União de manifestações dos cidadãos relacionados ao convênio, possibilitando o registro de sugestões, 
elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

XXIV. Incluir nas placas e adesivos indicativos das obras, quando o objeto do instrumento se referir à execução 
de obras de engenharia, informação sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, 
conforme previsto no "Manual de Uso da Marca do Governo Federal - Obras” da Secretaria de 
Comunicação Social da Presidência da República;

XXV. Ao tomar ciência de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de controle e, havendo 
fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar os Ministérios Público Federal e 
Estadual e a Advocacia Geral da União;

XXVI. Atender ao disposto nas Leis n° 10.048, de 08 de novembro de 2000, e 10.098, de 19'de dezembro de 
2000, e no Decreto n0 5.296, de 02 de dezembro de 2004 e IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018, 
relativamente á promoção de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência física ou com 
mobilidade reduzida;

XXVII. Compatibilizar o objeto do Contrato de Repasse com normas e procedimentos de preservação ambiental 
municipal, estadual ou federal, conforme o caso;

XXVIII. Prever no edital de licitação as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do 
BDI que integram o orçamento do projeto básico da obra e/ou serviço, em cumprimento ao art. 7o, §2°, 
inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 c/c a Súmula n° 258 do Tribunal de Contas da União ou 
quando aplicável, da Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016, vedada a utilização da modalidade 
contratação integrada e de orçamento sigiloso;

XXIX. Nos casos de transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, observar o disposto no Decreto n° 
7.983, de 08 de abril de 2013, e suas alterações, nas licitações que realizar, no caso de contratação de 
obras ou serviços de engenharia, bem como apresentar à CONTRATANTE declaração firmada pelo 
representante legal do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA acerca do atendimento ao disposto 
no referido Decreto;

XXX. Utilizar, para aquisição de bens e serviços comuns, a modalidade pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 
17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, 
obrigatoriamente a sua forma eletrônica, devendo ser justificada pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA a impossibilidade de sua utilização, vedada a utilização de orçamento sigiloso;

XXXI. Publicar, em conformidade com a legislação vigente, o extrato do primeiro ou único edital de licitação em 
até 60 (sessenta) dias, prorrogável uma única vez, desde que motivado pelo CONTRATADO e aceito pela 
CONTRATANTE, contados:
a) Da data de assinatura do presente instrumento, caso não possua cláusula suspensiva; ou
b) Do aceite do termo de referência ou da emissão do Laudo de Análise Técnica, caso o presente 

instrumento possua cláusula suspensiva.
XXXII. Apresentar declaração expressa ou fornecer declaração emitida pela empresa vencedora da licitação, 

atestando que esta não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de 
empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de sua inteira responsabilidade a fiscalização 
dessa obrigação;

XXXIII. Registrar no SICONV as atas e as informações sobre os participantes e respectivas propostas das 
licitações, bem como as informações referentes às dispensas e inexigíbilidades;

XXXIV. Inserir, quando da celebração de contratos com terceiros para execução do objeto do Contrato de 
Repasse, cláusula que obrigue o terceiro a permitir o livre acesso dos servidores dos órgãos ou entidades 
públicas contratantes, bem como dos órgãos de controle interno e externo, a seus documentos e registros 
contábeis;

XXXV. Atestar, por meio do Cadastro Nacional de Empresas Inidóneas e Suspensas (CEIS), a regularidade das 
empresas e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas 
em contratar com o Poder Público, em atendimento ao disposto na Portaria CGU n° 516, de 15 de março 
de 2010;

XXXVI. Consultar no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF a regularidade das empresas 
e/ou profissionais participantes do processo de licitação, em especial ao impedimento daquelas em 
contratar com o Poder Público, sendo vedada a participação na licitação ou contratação de empresa que 
consta como impedida ou suspensa;

XXXVII. Consultar no Cadastro Nacional de Condenações Civis a regularidade das empresas e/ou profissionais 
participantes do processo de licitação, no que tange a registro de ato de improbidade administrativa e 
inelegibilidade supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça;

XXXVIII. Apresentar à CONTRATANTE relatório de execução do empreendimento contendo informações sobre a 
execução físico-financeira do Contrato de Repasse, bem como da utilização da contrapartida, conforme o 
art. 18 da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;

XXXIX. 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 fim de assegurar sua funcionalidade;
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XL Divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Contrato de Repasse, o 
nome do Programa, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da CONTRATANTE'e do Gestor do 
Programa, como entes participantes, obrigando-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a 
comunicar expressamente ã CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com 
antecedência mínima de 72 horas, sob pena de suspensão da liberação dos recursos financeiros, 
observadas as limitações impostas pela Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLI. Comprometer-se a utilizar a assinatura do Gestor do Programa acompanhada da marca do Governo 
Federal nas publicações decorrentes do Contrato de Repasse, observadas as limitações impostas pela Lei 
Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997;

XLII. Responder solidariamente, os entes consorciados, no caso da execução do objeto contratual por 
consórcios públicos;

XLIII. Aplicar, no SICONV, os recursos creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse em caderneta de 
poupança, se o prazo previsto para sua utilização for igual ou superior a um mês, e realizar os pagamentos 
de despesas do Contrato de Repasse também por intermédio do SICONV, observadas as disposições 
contidas na Cláusula Sétima deste Instrumento; I

XLIV. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar a transferência dos recursos financeiros 
por ela repassados para a conta vinculada ao instrumento, bem como os seus rendimentos, para a conta 
única da União, caso os recursos não sejam utilizados no objeto da transferência pelo prazo de 180 dias;

XLV. Estar ciente de que a CONTRATANTE está autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da 
conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

XLVI. Estar ciente sobre a não sujeição ao sigilo bancário, quanto a União e respectivos órgãos de controle, por 
se tratar de recurso público;

XLVII. Dar ciência da celebração do Contrato de Repasse ao conselho local ou instância de controle social da 
área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver;

XLVIII. Divulgar em sítio eletrônico institucional as informações referentes a valores devolvidos, bem como a causa 
da devolução, nos casos de não execução total dp objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

XLIX. Disponibilizar, em sitio oficial na internet, ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, 
consulta ao extrato do instrumento ou outro instrumento utilizado, contendo, pelo menos, o objeto, a 
finalidade, os valores e as datas de liberação e b detalhamento da aplicação dos recursos, bem como as 
contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, podendo ser suprida a publicação na internet 
pela inserção de link na página oficial do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA que possibilite 
acesso direto ao Portal de Convênios;

L. Indicar a obrigatoriedade de contabilização e guarda dos bens remanescentes e manifestar compromisso 
de utilização dos bens para assegurar a continuidade de programa governamental, estando claras as 
regras e diretrizes de utilização;

LI. Responder, na figura de seus titulares, na medida de seus atos, competências e atribuições o 
CONTRATADO e solidariamente, quando for; o caso, a UNIDADE EXECUTORA, por desvio ou 
malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do 
instrumento;

Lll. Apresentar, via SICONV, o Plano de Sustentabilidade do empreendimento ou equipamento a ser adquirido 
e comunicar ao respectivo Poder Legislativo o compromisso assumido;

Llll. Observar as condições para reprogramação estabelecidas na Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424, 
de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e IN MPDG n° 02, de 24 de janeiro de 2018 e suas 
alterações;

LIV. Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Contrato de Repasse;
LV. Transferir a posse e propriedade do imóvel para os beneficiários finais, sendo condicionante para 

aprovação da Prestação de Contas, caso a operação preveja o item de investimento de regularização 
fundiária;

LVI. Apresentar a Licença de Operação, fornecida pelo órgão ambiental competente, sendo condicionante para 
aprovação da Prestação de Contas Final, caso a operações seja de abastecimento de água, esgotamento 
sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem, inclusive as realizadas nos programas habitacionais;

LVIl. Estar ciente que a não aprovação pela CONTRATANTE do produto inicial relativo à metodologia implicará 
a rescisão contratual e a não liberação dos recursos contratados bem como a devolução dos recursos 
eventualmente já sacados, no caso de operações de Plano Diretor, Risco e Regularização fundiária;

LVIII. Estar ciente que a liberação da última parcela fica condicionada à comprovação da regularização efetiva da 
situação da delegação ou concessão firmada entre o município 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 termb de compromisso;

LIX. Garantir isoladamente ou junto aos órgãos competentes o fornecimento, a manutenção e a operação dos 
sistemas de abastecimento de água, de coleta e tratamento de esgoto sanitário, de coleta e tratamento dos 
residuos sólidos, de coleta de esgotos pluviais-, de pavimentação pública e de rede de distribuição de 
energia elétrica e iluminação pública, no que couber;

LX. Apresentar licitação(ões) abrangendo no minimo, todas as metas previstas na primeira etapa do 
cronograma de desembolso, cujo o valor deverá corresponder pelo menos 20% do valor de repasse.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3 - A CONTRATANTE transferirá, ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, até o limite do valor dos 
Recursos de Repasse descrito no item V das CONDIÇÕES GERAIS e de acordo com o cronograma de 
desembolso constante do Plano de Trabalho,

3.1 - O CONTRATADO aportará o valor dos Recursos de Contrapartida descrito no item V das CONDIÇÕES 
GERAIS, após o desbloqueio dos Recursos de Repasse e previamente ao pagamento dos fornecedores ou 
prestadores de serviços, de acordo com os percentuais e as condições estabelecidas na legislação vigente à 
conta de recursos alocados em seu orçamento.

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

3.3 - Recursos adicionais necessários à consecução do objeto do presente Contrato de Repasse terão o seu 
aporte sob responsabilidade exclusiva do CONTRATADO.

3.4 - Toda a movimentação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, na conta vinculada a este Contrato 
de Repasse, em agência da CAIXA, isenta de cobrança de tarifas bancárias.

CLÁUSULA QUARTA - DA AUTORIZAÇÃO PARA INÍCIO DO OBJETO

4-0 CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, por meio deste Instrumento, manifesta sua expressa 
concordância em aguardar a autorização escrita da CONTRATANTE para o inicio da execução do objeto deste 
Contrato de Repasse.

4.1 -A autorização ocorrerá após a finalização do processo de análise pós contratual e, para Contrato de
Repasse enquadrado no Nível I ou l-A, o crédito de recursos de repasse na conta vinculada, conforme 
diretrizes da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas 
alterações. ’

4.2 - Eventual execução do objeto realizada antes da autorização da CONTRATANTE não será objeto de 
medição para liberação de recursos até a emissão da autorização acima disposta.

4.3 - Caso a contratação seja efetuada no periodo pré-eleitoral, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
declara estar ciente de que a autorização de início de objeto e a liberação dos recursos somente ocorrerá após 
finalizado o processo eleitoral a se realizar no mês de outubro, considerada, inclusive, a eventual ocorrência de 
segundo turno, em atendimento ao artigo 73, inciso VI, alínea "a" da Lei ne 9.504, de 30 de setembro de 1997.

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, LIBERAÇÃO E DESBLOQUEIO DE RECURSOS

5. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados 
e a sua plena execução, respondendo o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA pelos danos causados a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento, não cabendo a responsabilização da 
CONTRATANTE por inconformidades ou irregularidades praticadas pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA, salvo nos casos em que as falhas decorrerem de omissão de responsabilidade atribuída à 
CONTRATANTE.

5.1 No acompanhamento da execução do objeto serão verificados:

I - A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;
II - A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no plano de trabalho, os desembolsos e 
pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;
III - A regularidade das informações registradas pelo CONTRATADO no SICONV;
IV - O cumprimento das metas do plano de trabalho nas condições estabelecidas; ,
V - A conformidade financeira.

5.2 A CONTRATANTE comunicará ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA quaisquer irregularidades 
decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica apurados durante a execução do
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instrumento, suspendendo o desbloqueio de recursos, ficando estabelecido o prazo de 30 (trinta) para 
saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual periodo.

5.3 A CONTRATANTE reportará decisão quanto à aceitação ou não das justificativas apresentadas e, se for o 
caso, realizará procedimento de apuração de dano ao erário, ensejando registro de inadimplência no SICONV e 
imediata instauração de Tomada de Contas Especial.

5.4 - A liberação dos recursos financeiros obedecerá ao cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho e será realizada sob bloqueio, respeitando a disponibilidade financeira do Gestor do Programa e 
atendidas as exigências cadastrais vigentes.

5.4.1 - A liberação de recursos deverá ocorrer da seguinte forma:
|

I - Para instrumentos enquadrados nos: j
a) Níveis I e l-A, preferencialmente em parcela única; e
b) Níveis II e III, em no mínimo 3 (três) parcelas, serido que a primeira não poderá exceder a 20% (vinte por
cento) do valor global do instrumento. »

II - A liberação da primeira parcela ou parcela única ficará condicionada á:
a) Conclusão da análise técnica e aceite do processo licitatório pela CONTRATANTE;
b) Adimplência no CAUC do CONTRATADO que possui até 50.000 habitantes e que estava inadimplente no 
momento da assinatura do presente Contrato de Repasse, caso a operação seja vinculada ao exercício 
financeiro de 2018 ou 2019.

III - Para a liberação das demais parcelas o CONTRATADO deverá estar em situação regular com a execução 
do Plano de Trabalho, com execução de no mínimo 70% das parcelas liberadas anteriormente.

5.4:2 - Não haverá a liberação da primeira parcela de recursos ao Contratado que possua instrumentos 
apoiados com recursos do Governo Federal sem execução financeira há mais de 180 dias.

5.5 - O cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho deverá estar em consonância com as metas e 
fases ou etapas de execução do objeto do instrumento;

5.6 - Após a comprovação da homologação do processo licitatório pelo CONTRATADO, o cronograma de 
desembolso deverá ser ajustado em observação ao grau de execução estabelecido no referido processo 
licitatório.

5.7 - A autorização de desbloqueio dos recursos creditados na conta vinculada ocorrerá condicionada a:

I - Emissão da autorização para inicio do objeto;
II - Apresentação do relatório de execução compatível com o cronograma de desembolso aprovado, 
devidamente atestado pela fiscalização do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
III - Atendimento ao disposto nos Artigos 52 e 54 da Portaria Interministerial MPDG/Mf/CGU n° 424, 
de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações;
IV - Comprovação financeira da etapa anterior pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA;
V - Apresentação do termo de recebimento provisório da intervenção, nos termos do art. n° 73, inciso I, alinea 
“a" da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, para o desbloqueio da última parcela de recursos;
5.7.1 - O servidor indicado pelo CONTRATADO résponsável pelo acompanhamento e fiscalização da 
obra deverá assinar e carregar no SICONV o relatório de fiscalização referente a cada medição.

5.7.2 - O CONTRATADO deverá verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem 
aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia 
aceitos.

5.7.3 - A execução física será atestada conforme regramento disposto no Artigo 54 da Portaria Interministerial 
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

5.7.4 - A aferição da execução do objeto, suas metas; e fases ou etapas será realizada por meio da verificação 
da compatibilidade entre o efetivamente executado e ol pactuado no Plano de Trabalho.

5.8 - O instrumento será rescindido na hipótese de inexistência de execução financeira após 180 dias da 
liberação da primeira parcela ou sem comprovação da execução financeira por mais de 360 dias contados a 
partir do último desbloqueio de recursos.

■ ■ ' ' ■ ■ . •
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5.9 - Os prazos de que tratam os itens 5.4.2 e 5.8 da Cláusula Quinta do presente Contrato de Repasse:

I - deverão ser suspensos nos casos em que a inexecução financeira for devida a atraso" de liberação de 
parcelas pelo Concedente ou pela CONTRATANTE, ou nos casos em que a paralisação da execução se der por 
determinação judicial ou por recomendação ou determinação de órgãos de controle; e

II - poderão ser prorrogados, desde que sejam devidamente motivados, que não fique caracterizada culpa ou 
inércia do CONTRATADO, nos casos de que trata o inciso III do § 3o do art. 27 da Portaria Interministeríal 
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e que seja autorizado pela 
CONTRATANTE.

5.10 - Cabe ao representante legal do CONTRATADO dar continuidade à execução dos Contratos de Repasse 
firmados pelos seus antecessores.

5.11 - A utilização de recursos do contrato de repasse para pagamento da remuneração variável, conforme 
previsto na Lei das Estatais (Lei n° 13.303, de 2016), é permitido somente nos casos em que os preços dos itens 
da Planilha Orçamentária do CTEF, aceita na VRPL - Verificação do Resultado do Processo Licitatório, 
correspondam aos limites máximos, incluindo a remuneração variável.

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DOS RECURSOS

6 - As despesas com a execução do objeto do presente Contrato de Repasse correrão à conta de recursos 
alocados nos respectivos orçamentos dos contratantes.

6.1 - A emissão do empenho plurianual, quando for o caso, ocorrerá de acordo com determinação específica do 
Gestor do Programa, com incorporação ao presente Contrato de Repasse mediante Apostilamento.

6.2 - A eficácia deste Instrumento está condicionada à validade dos empenhos, que é 'determinada por 
instrumento legal, findo o qual, sem a total liberação dos recursos, o presente Contrato de Repasse fica 
automaticamente extinto.

6.2.1 - No caso de perda da validade dos empenhos por motivo de cancelamento de Restos a Pagar, o 
quantitativo físico-financeiro poderá ser reduzido até a etapa do objeto contratado que apresente funcionalidade.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

7 - Os recursos somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho 
ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas em lei ou na Portaria Interministeríal 
MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, vedada sua utilização em finalidade 
diversa da pactuada neste Instrumento.

7.1 - A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de acordo com a natureza e 
a fonte de recursos, se for o caso.

7.2 - Antes da realização de cada pagamento, o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA incluirá no 
SICONV, no minimo, as seguintes informações:

I - A destinação do recurso;
II - O nome e CNPJ ou CPF do fornecedor, quando for o caso;
III - O contrato a que se refere o pagamento realizado;
IV - A meta, etapa ou fase do Plano de Trabalho relativa ao pagamento;
V - Informações das notas fiscais ou documentos contábeis.

7.3 - Os pagamentos devem ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores 
e prestadores de serviços, facultada a dispensa deste procedimento nos casos citados abaixo, em que o crédito 
poderá ser realizado em conta bancária de titularidade do próprio CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, 
devendo ser registrado no SICONV o beneficiário final da despesa:

a) Por ato da autoridade máxima do Gestor do Programa;
b) No ressarcimento ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA por pagamentos realizados às próprias 
custas decorrentes de atrasos na liberação de recursos pelo Gestor do Programa e em valores além da 
contrapartida pactuada.
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7.3.1 - Excepcionalmente, poderá ser realizado, uma única vez no decorrer da vigência do presente Contrato de 
Repasse, pagamento a pessoa fisica que não possua conta bancária, desde que permitida a identificação do 
beneficiário pela CONTRATANTE, e observado o limite de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por fornecedor 
ou prestador de serviços.

7.4 - Os recursos transferidos pela CONTRATANTE não poderão ser utilizados para despesas efetuadas em 
período anterior ou posterior à vigência do presente Contrato de Repasse, permitido o pagamento de despesas 
posteriormente desde que comprovadamente realizadas na vigência descrita no item VI das CONDIÇÕES 
GERAIS.

7.5 - Os recursos transferidos, enquanto não utilizados, serão aplicados em caderneta de poupança se o prazo 
previsto para sua utilização for igual ou superior a 1 mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 
operação de mercado aberto lastreada em titulos da divida pública federal, quando a sua utilização estiver 
prevista para prazo menor que 1 mês.

7.5.1 - A aplicação dos recursos, creditados na conta vinculada ao Contrato de Repasse, em fundo de curto 
prazo será automática, após assinatura pelo CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA do respectivo Termo 
de Adesão ao fundo no ato de regularização da contá, ficando o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA 
responsável pela aplicação em caderneta de poupança por intermédio do SICONV, se o prazo previsto para 
utilização dos recursos transferidos for igual ou superior a 1 mês.

7.5.2 - Todos os rendimentos provenientes da aplicação dos recursos das contas vinculadas devem ser 
devolvidos á conta única do Tesouro ao final daj execução do objeto contratado, devendo constar de 
demonstrativo específico que integrará a prestação de contas, vedada a sua utilização.

7.5.3 - Na ocorrência de perdas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos, que comprometam a 
execução do objeto contratual, fica o CONTRATADO obrigado ao aporte adicional de contrapartida.

7.6 - Eventuais saldos financeiros verificados quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Contrato 
de Repasse, inclusive os provenientes das receitas auferidas em aplicações financeiras, deverão ser restituídos 
integralmente à UNIÃO FEDERAL, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, na forma indicada pela 
CONTRATANTE na época da restituição, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do 
responsável.

7.6.1 - Nos casos de descumprimento do prazo previsto no item 7.6, a CONTRATANTE solicitará à instituição
financeira albergante da conta vinculada a devolução imediata dos saldos remanescentes à conta única do 
Tesouro Nacional. ’

7.7 - Deverão ser restituídos, ainda, todos os valores transferidos, acrescidos de juros legais e atualizados 
monetariamente, a partir da data do recebimento, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos:

a) Quando não houver qualquer execução fisica referente ao objeto pactuado neste Instrumento nem utilização 
de recursos;
b) Quando for executado parcialmente o objeto pactuado neste Instrumento;
c) Quando não for apresentada, no prazo regulamentar, a respectiva prestação de contas parcial ou final;
d) Quando os recursos forem utilizados em desconformidade com o pactuado neste Instrumento;
e) Quando houver utilização dos valores resultantes de aplicações financeiras em desacordo com o 
estabelecido no item 7.5.2;
f) Quando houver impugnação de despesas, se realizadas em desacordo com as disposições do contrato 
celebrado.

7.7.1 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “a", ós recursos que permaneceram na conta vinculada, sem 
terem sido desbloqueados em favor do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, serão devolvidos 
acrescidos do resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, no prazo de até 30 dias do vencimento 
da vigência do Contrato de Repasse.

• i . ■

7.7.2 - Na hipótese prevista no item 7.7, alinea “b",j em que a parte executada apresente funcionalidade, a 
devolução dos recursos já creditados em conta e não aplicados no objeto do Plano de Trabalho, acrescidos do 
resultado da aplicação financeira nos termos do item 7.5, ocorrerá no prazo de até 30 dias do vencimento da 
vigência contratual.

7.7.3 - Na hipótese prevista no item 7.7, alinea “b", em que a parte executada não apresente funcionalidade, os 
recursos liberados devem ser devolvidos devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos
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para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e 
de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, 
acrescido a esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.4 - Para aplicação dos itens 7.7.2 e 7.7.3, a funcionalidade da parte executada será verificada pela 
CONTRATANTE.

7.7.5 - Vencidos os prazos de devolução descritos nos itens 7.7.2 e 7.7.3, os valores devem ser devolvidos 
devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base 
na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada 
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução de recursos, acrescido a esse montante de 1 % 
no mês de efetivação da devolução de recursos à conta única do Tesouro.

7.7.6 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “c”, os recursos devem ser devolvidos incluindo os rendimentos 
da aplicação no mercado financeiro, atualizados pela Taxa Referenciar do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - SELIC.

7.7.7 - Na hipótese prevista no item 7.7, alínea “d”, será instaurada Tomada de Contas Especial, além da 
devolução dos recursos liberados devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para 
com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de 
Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, 
acrescido esse montante de 1% no mês de efetivação da devolução dos recursos à Conta Única do Tesouro 
Nacional.

7.8 - Para fins de efetivação da devolução dos recursos à União, a parcela de atualização referente à variação 
da SELIC será calculada proporcionalmente á quantidade de dias compreendida entre a data da liberação da 
parcela para o CONTRATADO e a data de efetivo crédito do montante devido na conta única do Tesouro.

CLÁUSULA OITAVA - DOS BENS REMANESCENTES AO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

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

CLÁUSULA NONA - DAS PRERROGATIVAS

9-0 Gestor do Programa é a autoridade competente para coordenar e definir as diretrizes do Programa, 
cabendo à CONTRATANTE o acompanhamento e avaliação das ações constantes no Plano de Trabalho.

9.1 - Sempre que julgar conveniente, o Gestor do Programa poderá promover visitas in loco com o propósito do 
acompanhamento e avaliação dos resultados das atividades desenvolvidas em razão do Contrato de Repasse, 
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes ao assunto.

9.2 - É prerrogativa da União, por intermédio do Gestor do Programa e da CONTRATANTE, promover a 
fiscalização fisico-financeira das atividades referentes ao Contrato de Repasse, bem como, conservar, em 
qualquer hipótese, a faculdade de assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto, no caso de 
sua paralisação ou de fato relevante que venha a ocorrer.

9.3 - As informações relativas à celebração, execução, acompanhamento, fiscalização e de prestação de contas, 
inclusive àquelas referentes à movimentação financeira dos instrumentos, serão públicas, exceto nas hipóteses 
legais de sigilo fiscal e bancário e nas situações classificadas como de acesso restrito, consoante o ordenamento 
juridico.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E DA CONTABILIZAÇÃO

10 - Obriga-se o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA a registrar, em sua contabilidade analítica, em 
conta especifica do grupo vinculado ao ativo financeiro, os recursos recebidos da CONTRATANTE, tendo como 
contrapartida conta adequada no passivo financeiro, com subcontas identificando o Contrato de Repasse e a 
especificação da despesa.

10.1 - As faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos comprobatórios de despesas serão 
emitidos em nome do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, devidamente identificados com o nome do

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
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Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br (_/

941 v017 micro

caixa.gov.br


CAIXA
i

Contrato de Repasse

Programa e o número do Contrato de Repasse, e mantidos em arquivo, em ordem cronológica, no próprio local 
em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo fixado no 
Contrato de Repasse.

10.1.1 - O CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA deverá disponibilizar cópias dos comprovantes de 
despesas ou de outros documentos á CONTRATANTE sempre que solicitado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

11 - A Prestação de Contas referente aos recursos financeiros deverá ser apresentada à CONTRATANTE no 
prazo descrito no item VI das CONDIÇÕES GERAIS.

11.1 - Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo fixado, a CONTRATANTE estabelecerá o 
prazo máximo de 45 dias para sua apresentação, ou recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da 
aplicação no mercado financeiro, atualizados pela taxa SELIC.

11.2 - Caso o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não apresente a prestação de contas nem devolva 
os recursos nos termos do item anterior, ao término do prazo estabelecido, a CONTRATANTE registrará a 
inadimplência no SICONV por omissão do dever de prestar contas e comunicará o fato ao órgão de contabilidade 
analítica, para fins de instauração de Tomada de Contas Especial sob aquele argumento e adoção de outras 
medidas para reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.3 - Cabe ao representante legal do CONTRATADO prestar contas dos recursos provenientes dos Contratos 
de Repasse firmados pelos seus antecessores.

11.3.1 - Na impossibilidade de atender ao disposto no item anterior, deve apresentar, à CONTRATANTE, e 
inserir no SICONV documento com justificativas que demonstrem o impedimento e as medidas adotadas para o 
resguardo do patrimônio público.

’ ■ í ■ ■ ■ •

11.3.2 - Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo 
administrador solicitará a instauração de Tomada de Contas Especial.

11.3.3 - Os casos fortuitos ou de força maior que impeçam o CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA de 
prestar contas dos recursos recebidos e aplicados ensejarão o envio de documentos e justificativas à 
CONTRATANTE, para análise e manifestação do Gestor do Programa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

12 - Haverá a cobrança de tarifa extraordinária do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes 
casos em que esse(s) der(em) causa; *

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 
caixa.gov.br
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Descrição

. ■ •
Custo Unitário-Nível l-A

Reanálise do Plano de Trabalho R$ 1.400,00

Verificação do Resultado do Processo Licitatório inapta ou repetida R$ 3.000,00
Manutenção de contrato, cobrada mensalmente após 180 dias sem 
execução financeira R$ 1.000,00

Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à prevista no Art. 54 
da Portaria Interminísterial MPDG/MF/ CGU n° 424/2016 e suas 
alterações

RS 4.500,00

Reabertura de PCF ou TCE R$ 800,00
Alteração de cronograma R$ 1.700,00
Atualização de orçamento R$ 2.400,00
Exclusão de meta R$ 3.500,00
Ajustes no projeto R$ 0,00

Reprogramação de Remanescente de obra R$ 5.000,00

I
I
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Descrição

1 ■ ' 1 • -.. —■ \ ■ ■ ■ '
Custo Unitário-Nível l-A

Inclusão de meta R$ 0,00
Alteração de escopo R$ 9.000,00

12.1 - Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível em 
.

https://www.planeiamento.qov.br/acesso- 
a-informacao/1icitacoes-e-contratos/credenciamento/18 liei credOI termo-unico-de-credenciamento arq-06.pdf

12.2-0 comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à CONTRATANTE previamente á 
realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA AUDITORIA

13 - Os serviços de auditoria serão realizados pelos órgãos de controle interno e externo da União, sem elidir a 
competência dos órgãos de controle interno e externo do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA, em 
conformidade com o Capítulo VI do Decreto n° 93.872, de 23 de dezembro de 1986.

13.1 - É livre o acesso, a qualquer tempo, de servidores do Sistema de Controle 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. <

13.2. Em sendo evidenciados pelos Órgãos de Controle ou Ministério Público vicios insanáveis que impliquem 
nulidade da licitação realizada, o CONTRATADO deverá adotar as medidas administrativas necessárias à 
recomposição do erário no montante atualizado da parcela já aplicada, o que pode incluir a reversão da 
aprovação da prestação de contas e a instauração de Tomada de Contas Especial, independentemente da 
comunicação do fato ao Tribunal de Contas da União e ao Ministério Público.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA IDENTIFICAÇÃO DAS OBRAS E DAS AÇÕES PROMOCIONAIS

14 - É obrigatória a identificação do empreendimento com placa segundo modelo fornecido pela 
CONTRATANTE, durante o período de duração da obra, devendo ser afixada no prazo de até 15 dias, contados 
a partir da autorização da CONTRATANTE para o inicio dos trabalhos, sob pena de suspensão da liberação dos 
recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 1997.

14.1 - Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do Contrato de Repasse será obrigatoriamente 
destacada a participação da CONTRATANTE, do Gestor do Programa, bem como o objeto de aplicação dos 
recursos, observado o disposto no §1° do art. 37 da Constituição Federal, sob pena de suspensão da liberação 
dos recursos financeiros, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral n° 9.504, de 30 de setembro de 
1997.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA VIGÊNCIA

15 - A vigência deste Instrumento iniciar-se-á na data de sua assinatura e encerrar-se-á no prazo descrito no 
item VI das CONDIÇÕES GERAIS, possibilitada a sua prorrogação mediante Termo Aditivq, e aprovação da 
CONTRATANTE, conforme o disposto no Art. 27, Inciso V e § 3o, da Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU n° 
424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA

16-0 Contrato de Repasse poderá ser denunciado por qualquer das partes e rescindido a qualquer tempo, 
ficando os partícipes responsáveis pelas obrigações assumidas na sua vigência, creditando-se-lhes, igualmente, 
os benefícios adquiridos no mesmo período, aplicando, no que couber, a Portaria Interministerial MPDG/MF/CGU 
n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suas alterações, e demais normas pertinentes á matéria.

16.1 - Constitui motivo para rescisão do Contrato de Repasse o descumprimento de qualquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatada pela CONTRATANTE:

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 
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I

I - A utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - A inexistência de execução financeira após 180 dias da liberação da primeira parcela ou após 360 dias do 
último desbloqueio de recursos, à exemplo do descrito na Cláusula Quinta, item 5.8;
III - A falsidade ou incorreção de informação de documento apresentado;
IV - A verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial;
V - Não atendimento ao disposto no inciso XXX do item 2.2 do presente instrumento.

16.1.1 - A rescisão do Contrato de Repasse, na forma acima prevista e sem que tenham sido os valores 
restituidos à União Federal devidamente corrigidos, ensejará a instauração de Tomada de Contas Especial.

v • tf

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO PROVIMENTO JUDICIAL LIMINAR 

17 - A existência de restrição do CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA não foi considerada óbice à 
celebração do presente instrumento, em razão da decisão liminar concedida nos termos especificados no 
Contrato de Repasse, a qual autorizou a celebração deste instrumento, condicionada á decisão final.

17.1 - Ainda que posteriormente regularizada a restrição apontada no Contrato de Repasse, a desistência da 
ação ou a decisão judicial desfavorável ao CONTRATADO e/ou UNIDADE EXECUTORA implicará a 
desconstituição dos efeitos da respectiva liminar, com a rescisão do presente contrato e a devolução de todos os 
recursos que eventualmente tenha recebido, atualizados na forma da legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA ALTERAÇÃO

18-0 presente Contrato de Repasse poderá ser álterado mediante proposta, devidamente formalizada e 
justificada, a ser apresentada à CONTRATANTE, em no minimo 60 (sessenta) dias antes do término da vigência, 
vedada a alteração do objeto.

18.1 - A alteração do prazo de vigência do Contrato de Repasse, em decorrência de atraso na liberação dos 
recursos por responsabilidade do Gestor do Programa, será promovida “de oficio” pela CONTRATANTE, limitada 
ao periodo do atraso verificado, fazendo disso imediato comunicado ao CONTRATADO e/ou UNIDADE 
EXECUTORA.

18.2 - A alteração contratual referente ao valor do Contrato de Repasse será feita por meio de Termo Aditivo,
ficando a majoração dos recursos de repasse sob decisão unilateral exclusiva do órgão responsável pela 
concepção da política pública em execução. '

18.3 - São vedadas as alterações do objeto do Contrato de Repasse e da Contrapartida que resulte em valores 
inferiores ou superiores aos limites minimos e máximos definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DAS VEDAÇÕES

19 - Ao CONTRATADO é vedado:

I. Reformular os projetos de engenharia das obras e serviços já aceitos pela CONTRATANTE, inclusive 
para os casos em que tenha sido aplicada a Lei n°. 13.303, de 30 de junho de 2016;

II. Realizar reprogramações decorrentes de ajustes ou adequações nos projetos de engenharia ou nos 
termos de referência de serviços de engenharia dos instrumentos enquadrados nos Níveis I e l-A, 
conforme o disposto no §4° e no §8° do Art. 6° da Portaria Interministeríal MPDG/MF/CGU n° 424, de 30 
de dezembro de 2016 e suas alterações;

III. Realizar despesas a titulo de taxa de administração ou similar;
IV. Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal do órgão ou 

entidade pública da Administração Direta ou Indireta, salvo nas hipóteses previstas em leis federais 
específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;

V. Utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no 
instrumento;

VI. Realizar despesa em data anterior à vigência do instrumento;
VII. Efetuar pagamento em data posterior á vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha 

ocorrido durante a vigência do instrumento pactuado;
VIII. Realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto no que se refere às multas e aos ju/os decorrentes
14
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de atraso na transferência de recursos pela CONTRATANTE, e desde que os prazos para pagamento e 
os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;

IX. Transferir recursos para clubes, associações de servidores ou quaisquer entidades congêneres, exceto 
para creches e escolas para o atendimento pré-escolar, quando for o caso;

X. Realizar despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, da 
qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde que 
previstas no plano de trabalho;

XI. Pagar, a qualquer titulo, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da 
ativa ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, do órgão celebrante, por 
serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

XII. Utilizar os recursos do presente Contrato de Repasse para construção de bem que desobedeça a Lei n° 
6.454, de 1977;

XIII. Aproveitar rendimentos dos recursos do Contrato de Repasse;
XIV. Computar receitas oriundas dos rendimentos de aplicações no mercado financeiro como contrapartida;
XV. Adotar o regime de execução direta;
XVI. Utilizar licitação cujo edital tenha sido publicado antes da assinatura do presente Contrato de Repasse ou 

da emissão Laudo de Análise Técnica, que consubstancia a análise técnica de engenharia e a análise 
documental de objeto que envolva obra.

XVII. Utilizar CTEF exclusivo para aquisição de equipamentos ou para execução de custeio, que não atenda ao 
disposto no art. 50-A da Portaria Interministerial n° 424, de 30 de dezembro de 2016 e suás alterações.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS REGISTROS DE OCORRÊNCIAS E DAS COMUNICAÇÕES

20 - Os documentos instrutórios ou comprobatórios relativos à execução do Contrato de Repasse deverão ser 
apresentados em original ou em cópia autenticada.

20.1 - As comunicações de fatos ou ocorrências relativas ao Contrato serão consideradas como regularmente 
feitas se inseridas no SICONV ou entregues por carta protocolada, telegrama, fax ou correspondência eletrônica, 
com comprovante de recebimento, nos endereços descritos no item VIII das CONDIÇÕES GERAIS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO FORO

21 - Fica eleito o foro da Justiça Federal, descrito no item VII das CONDIÇÕES GERAIS, para dirimir os conflitos 
decorrentes deste 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 pelas 
testemunhas abaixo, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, em juízo e fora dele, sendo extraídas as 
respectivas cópias, que terão o mesmo valor do original.

CAMPO GRANDE
Local/Data

Nome: CARLOS FABIO GOMES DAMASCENO 
CPF: 695.307.261-04

Nome; ODILON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
CPF: 609.079.321-34

Testemunhas

Nome: ROSANE NAKASONE DOS SANTOS 
CPF: 357.270.981-49

Nome: ÁNÃ LÚCIA YAMAZATO
CPF: 338.821.181-72

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Brufío Sjcl 
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Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MS

Página 1/3

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320210055300

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS
-•.............. . 1. Responsável TArnlrn
CARLOS ALBERTO MARTINS DIAS

Titulo Profissional ENGENHEIRO CIVIL

Empresa Contratada:

RNP: 2615430700

Registro: SP5069783698

Registro:

...... .. ................„ 2. Dados do Contrato .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CPF/CNPJ 03.452,2^9/00014)3

Rua: LUIZ DA COSTA GOMES Bairro: CIDADE NOVA Número 711

Cidade; AQUIDAUANA UF; MS pais Brasil

Contrato: Celebrado em: 06/03/2021 CEP: 79.200-000

Valor: R$ 1.546.141,33 Tipo da Contratante: PESSOA JURÍDICA DE Vinculado à ART
DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional

KVERSASRUAS JARDIM SÃO FRANCISCO S/N AQUIDAUANA MS BRA 79.200-000

Data de Inicio: 29/03/2021 Previsão Término: 31/12/2021 Código

Tipo Proprietário: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

Finalidade: ELABORAÇAO DO PROJETO, FISCALIZAÇÃO DE OBRA E ORÇAMENTO DO CONTRATO MOR 992.299-2019, OP.: 01060209-09 REFERENTE A DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 
ASFALTICA NO MUNICÍPOIO DE AQUIDAUANA,

4. Atividades Técnicas

6, Declarações ........ ................. .. ■ .................. ..................................................—......    .

Acessibilidade: Declaro atendimento ás regras de acessibilidade previstas nas nonnas técnicas da ABNT, na leglslaçlo especifica e no Decreto n" 5,296, de 2 de dezembro de 2004.

.7. Entidade da Classe

■9. Assinaturas

—— 9. Informações   ............... .................................. ...... ....... ...........— u...  

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea,
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

Em substituição a ART N° 1320210030934

t- 03452.299/0001-03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Valor ART RSto.OO /p.O H U Valor Pago: R$ 0,00

l / Secretário^e Planejamento \
\ / e Urbanismo \

www cremns.org.br crsamsQlcrwsms.org.br KfSI X* 1*» /I RUI Cw 
tal (67)1:168-1000 lex: (67) 3368-1000 V* «S.C/4”IVl O

Isento conforme Resolução 1.067/2016

http://www.creams.org.br
http://www.confea.org.br
cremns.org.br
crsamsQlcrwsms.org.br
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Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CRFÁ MQl ART DE OBRA/SERVIÇOCREA’MS 1320210055300

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS
I-------------------

Elaboração Quantidade Unidade

Elaboração de orçamento Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis galeria 629,6300 metro (m)

Elaboração de orçamento Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis

poço de visita 
para drenagem 13,0000 unidade (un)

Elaboração de orçamento Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo 33,0000 unidade (un)

Elaboração de orçamento Transportes -> Infraestrutura Urbana -> de pavimentação asfáltica para vias 
urbanas 6.379,4200 metro quadrada (m2)

Elaboração de orçamento Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis mekMlo 1.928,3300 metro (m)

Elaboração de orçamento Transportes -> Sinalização -> de sinalização viária 170,9100 metro quadrado (m3)

Elaboração de orçamento Construção Civil -> Edificações -> de acessibilidade de edificação para fins diversos 2.556,1000 metro quadrado (m2)

Projeto Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis galeria 629,6300 metro (m)

Projeto Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis

poço de visita 
para drenagem 13,0000 unidade (un)

Projeto Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo 33,0000 unidade (un)

Transportes -> Infraestrutura Urbana -> de pavimentação
asfáltica para vias 
urbanas 6.379,4200 metro quadrada (m2)

Projeto Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis meio-fio 1.928,3300 metro (m)

Projeto Transportes -> Sinalização -> de sinalização viária 170,9100 metro quadrada (m2)

Projeto Construção Civil -> Edificações -> de acessibilidade de edificação para fins diversos 2.556,1000 quilômetro quadrado 
(km-)

FizcalizaçSo Quantidade Unidade

Fiscalização de obra Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis galeria 629,6300 metro (m)

Fiscalização de obra Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem par a obras civis

poço de visita 
para drenagem

13,0000 unidade (un)

Fiscalização <ie obra Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo 33,0000 unidade (un)

Fiscalização de obra Transportes -> Infraestrutura Urbana ■*> de pavimentação
asfáltka para vias 
urbanas

6.379,4200 metro quadrado (m3)

Fiscalização de obra Obras Hidráulicas e Recursos Hídricos -> Sistemas de Drenagem para Obras Civis -> de 
sistemas de drenagem para obras civis melo Tio 1.928,3300 metro (m)

Fiscalização de obra Transportes -> Sinalização •> de sinalização viária 170,9100 metro quadrado (m2)

Fiscalização de obra Construção Civil ■»> Edificações -> de acessibilidade de edificação para fins diversos 2.556,1000 metro quadrado (m2)

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

—................. 6» Declarações    .......  ......... ........... . .. —...............        -.......... —...................................... ......... ...................-—........ ..—.....,— — 

Acessibilidade: Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n° 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe ■.......— 9. informações ........ ................. ...... ... ................ ................................... .

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea,
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou 
www.confea.org .br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vinculo Contratual.

Em substituição a ART N° 1320210030934

www.cmams.org.brcreoms@creams.org.tw-4** DC IUIC 
lei (67)3366-1000 fax (67)3368-1000 gjjj IX C.IVI O

isento conforme Resolução 1.067/2016’

http://www.creams.org.br
fea.org
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.....■■■... ..... ... .... 6.Declarações ............ -.... ....... . ................. .................. . ... .................. .............. . .... ............ ............... ..... .......... ..................... ........ .....................—..-

Acessibilidade; Declaro atendimento às regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto n* 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

-----------  9. Informações -... . ......... ........... ..... - .... . .........................—........................

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou 
www confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Em substituição a ART N° 1320210030934

www.creams.org.br creams@creams.org.br Ril
lei (67)3368-1000 fux (67) 3368-1000 gjj IV CjHk" IVIO

Isento contorme Resolução 1.087/201S

http://www.creams.org.br
confea.org.br
http://www.creams.org.br
mailto:creams@creams.org.br
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REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1* CIRCUNSCRIÇÃO 

Regina 
Ficha 

52
Matricula

10.015

Lúcia Teixeira Cabra!

AQUIDAUANA - MS áe 2Q12

chega-se ao ponto Q8-M33, deste confrontando neste trecho com Rua dos Souza. 
seguindo com distância de 20,47 n
Q8-M35, deste confrontando nest»trecho com Rug Abel, seguindo com distância de 
31,37 m e azimute plano de 309'11 '09'' chega-se ao ponto Q8-M36, deste 
confrontando neste trecho com U te 17-Qvodra 8, seguindo com distanda de 10,96 
m e azimute plano de 32*24’* 
descrição deste perímetro. Obs: i
rua dos Souza esquina com a rua ÁbeL

e azimute piano de 207'05'32" chega-se ao ponto

r chega-se ao ponto Q8-M34, ponto inicial da 
lote 16 esta localizado no lado esquerdo (impar) na

MEMORIAL DESCRITIVO

LOTEAMENTO:
LOTE:
ÁREA (m2):

Jardim São Fra icisco
17
314,975 ESTA DO: Mato Grosso do Sul

PERÍMETRO (m ): 80,5622 MUNICÍPIO: Aquidauana

QUADRA: 8

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO

de 2^69 m e azimute plano de 128'31'4Ç" chega-se

Partindo do ponto Q8-M38, situ ído no limite dos Lotes 17 e 18-Quadra 8, definido 
pela coordenada 7.736.377,717? m Norte e 629,918,9002 m Leste, seguindo pelo 
Lote 18-Quadra Ç com distância
ao ponto Q&-M34, deste confrontando neste trecho com Lote 16-Quadrçr 8 seguindo
com distância de 1Q.96 m e azimute plano de 212'24'44' chega-se ao ponto Q8-M36, 
deste confrontando neste trechc
azimute plano de 309'21'23“ diega-se ao ponto Q8-M37, deste confrontando neste 
trecho com Rua dos Cunhas, seguindo com distância de 10,58 m e azimute plano de 
30'13'31" chega-se ao ponto Cf8-M38, ponto inicial da descrição deste perímetro. 
Obs: o lote 17 esta localizado n> lado direito (par) na rua dos Cunhas esquina com a 
rua AbeL

com flua Abel, seguindo com distância de 29,33 m e

I

MEMORIAL DESCRITIVO
}

LOTEAMENTO:
LOTE:

Jardim São Francisco 
18

Csnürua nc vci-x;

/quAOR^ÍÍ

^/'^G -I.

/

-
3 
àI



REGISTRO DE IMÓVEIS - Ia CIRCUNSCRIÇÃO
COMARCA DE AQUIDAUANA - MATO GROSSO DO SUL

REGINA LÚCIA TEIXEIRA CABRAL
TABELIÃ E OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS

SUBSTITUTAS
RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA CABRAL - Bel. TEREZINHA Ma

Pç. N. Sra. Imaculada Conceição, 291 - Cep 79200-000 - Aquidauana-MS - Telefone (Ox

CERTIDÃO

CERTIFICO, a pedido verbal de parte 
interessada que, revendo os livros competentes, deles nos Livros N° 02 - 
REGISTRO GERAL, verifiquei constar na Matricula n° R14/10.015 datada 
de 25 de Julho de 2.012; verifiquei constar nome da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE AQUIDAUANA-MS -CNPJ N° 03.452.299/0001-03 
com endereço à Rua Honório Simões Pires n°618 -Aquidauana/MS; o 
Registro do imóvel seguinte:-ÁREA VERDES - determinadas pelo n°s 

Quadra 10 com a área de 3.339,36m2 e Quadra 11 com a área de 
15.287,02m2. AVERBAÇÔES:- NADA CONSTA. O referido é verdade e 
dou fé, nesta Cidade e Comarca de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do 
Sul, aos tre/e cias ,do, mês de Julho do ano de dois mil e vinte e um. 
Eu , ( ---------(RtferdFCássia Teixeira Cabral) Oficial

Substituta oo/Registro de Imóveis, que a fiz subscrevo e assino. SELO 
N°AAG57899p=474-IGB.

AO CARTOR1O.: R$0100 
FUNJECC 10%...: RS 0,00 
FUNGECC 5%...: RS 0,00 
FUNADEP 6%...: RS 0,00 
FUND-PGE 4%..: RS 0,00 
FEADMP 10%...: RS 0,00 
SELO.................. RS 0,00
TOTAL............ : RS 0,00

RITA DE CASSIA TEIXEIRA CABRAL
OFICIALA SUBST" DO REGISTRO DE IMÓVEIS 

http://www.tjms.jus.br/crregedoria/sclos/pesquisasselos.php 
para visualizar a autenticidade desta certidão.

http://www.tjms.jus.br/crregedoria/sclos/pesquisasselos.php


Estado de Mato Grosso do Sul 

Prefeitura Municipal de Aquidauana 

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E URBANISMO

OFÍCIO Ne 432/20217PLANEJAMENTO

Aquidauana, MS, 13 de Julho de 2021.

À Senhora
REGINA LÚCIA TEIXEIRA
DD Oficial do Serviço Notarial e ou Registrai da 13 Circunscrição desta Comarca
NESTA

Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, solicitamos a Vossa Senhoria, as certidões atualizadas 

da matriculas R 14/10015, Quadra 10 e Quadra 11, áreas verdes do Loteamento Jardim São 

Francisco.

Atenciosamente,

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 • CEP 79200-000 • Aquidauana - MS
Email:planejamento.aquidauana@hotmail.com - planejamento@aquidauana.ms.gov.br - Telefone: 67 3240-1400 - 3240-1438/1436

mailto:planejamento.aquidauana@hotmail.com
mailto:planejamento@aquidauana.ms.gov.br


; DESCRIÇÃO DÓ PERÍMETRO •

Partindo do ponto Q16-M21, situado no limite dos Lotes 7 e 15-Quadra 16, definido 
pela coordenada 7.735.620,7606 m Norte e 629.538,4614 m Leste, seguindo pèlo 
Lote 7-Quadra 16 com distância de 2,06 m e azimute plano de 103a26'51" chega-se 
ao ponto Q16-M20, deste confrontando neste trecho com Lote 14-Quadra 16, 
seguindo com distância dè 58,03 m e azimute plano de 199°56'08" chega-se ao ponto 
Q16-M34, deste confrontando neste trecho com Rodovia MS-450 (Aquidauana - 
CÊRA), seguindo com distância de 23,55 m e azimute plano de 259°40'09" chega-se 
ao ponto Q16-M35, deste confrontando neste trecho com Escola Estadual Prof. Luiz 
Monqelli, seguindo com distância de 72,04 m e azimute plano de 34°38'58" chega-se 
ao ponto Q16-M21, ponto inicial da descrição deste perímetro. Obs: p lote 15 esta 
localizado no lado esquerdo (impar) na rua MS-450 (Aquidauana - CERA) à 80>26m 
da rua dos Barbosas. Emcl ISENTO, em virtude do Art. 16/cle 0^06/2005/d\a Lei n’ 3.003, 
da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sull Selo autenticidade K 
ADD95625-124. Aquidauana, 27 de junhc de 2: 12. O Oficial Circ.

Protocolo n° 57.989, Livro 1B fls 143 em data de 25706/2012.
Vide Matriculas de n°s 16.325 a 16.644, Livro 02/deste RI, co& referenciada os Lotes 
desmembrados, descritas no R.14, ficando na presente Matrícula somente\as Áreas 
Verdes, Quadra 10 com área de 3.339,lom2, Quadra yll\com 15.2k^02m2. 

Aquidauana, 27 de junho de 2012. O Oficip/ y ,/ \^/da lã CÍrc.

15 ?S6ayiÇ0 NOTARIAL 
CERTIFICO QUE 
FICHAS DE N 
SOB N’s 
TENDO 
CERTO 
AQUI

E DE

XE.x.i,.:írs
o

CERTIDÃO
1STRO DE IMÓVEIS - COMARCA DE AQUIDAUANA - MS
É REPRODUÇÃO FIEL DA MATRICULA N» /ü, CYfâ

CONSTANDO OA MESMA OS ÔNUS PENDENTES LANÇADOS 
T.KjLIzi, , ■ rtl lí -----------------------------------------

NTO SOB

LAEREGISTRApÓRA DA 1“ CIRCUNSCRIÇÃO

1o SERVIÇO NOTARIAL E DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS - COMARCA DE AQUIDAUANA - MS

CERTIDÃO extraída a pedido do (KdfcldlQ ckL.--------------

'WUótç» óAJS; ♦ _______________—
AUTOS ouOFlCIQN0 42.4*5 A
OBS: ATO EXCLUSIVAMENTE PARA INSTRUÇÃO DE FEITO- 

Aquidauana-Msáfo d.U<lV £_

SELO DIGITAL
1* Circ. Aquidauana - MS

Confirmar: www.tjms.jus.br

, ' i

1’ SERVIÇO NOTARIAL E DE 
REGISTRO DE IMÓVEIS 

Regina Lúcia Tsix&fre Cabral
Ofíciala e Regte&adura

Rita de Cássia TelXBfra Qabral 
Terecinhs MafTa T&xetra 

Substitutas
1° CIRCUNSCR1ÇÃO AQUIDAUANA

QFICIAJ/A E REGISTRADORA - INGIRO

http://www.tjms.jus.br


Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana

Gerência de Planejamento, Habitação e Urbanismo

DECLARAÇÃO DE TITULARIDADE ÁREAS 
DE RESERVA LOTEAMENTO JADIM SÃO FRANCISCO

Ref.: Contrato de Repasse OGU n° 892999/2019 - OP n° 1068209-09 firmado 

entre a Prefeitura de Aquidauana e Caixa Econômica Federal (GIGOVCG).

A Prefeitura Municipal de AQUIDAUANA - MS, inscrita no CNPJ 

03.452.299/0001-03, na pessoa de seu representante legal, DECLARA 

que as Áreas Verdes 10 e 11 são áreas de proteção ambiental (APP) do 

loteamento Jardim São Francisco, são de titularidade do município e 

independe de registro em cartório, conforme previsto no Código Civil 

Brasileiro, Art. 98 e Art. 99. Informamos ainda que as referidas áreas são 

remanescente da matricula 10.015 e nome da municipalidade

Aquidauana-MS, 07 de Julho de 2018

PREFEITO MUNICIPAL

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 • CEP 79200-000 • Aquidauana-MS
Email:planejamento@aquidauana.ms.gov.br - Telefone: 67 3240-1438

mailto:planejamento@aquidauana.ms.gov.br


Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana

Gerência de Planejamento. Habitação e Urbanismo

DECLARAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do 
Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 03.452.299/0001-03, neste ato 
representada pelo Prefeito Sr. Odilon Ferraz Alves Ribeiro, portador da 
carteira de identidade n°j 000.743.389 SSP/MS, e CPF n° 609.079.321- 
34, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para os devidos fins de 
direito, e para que produzam os efeitos necessários, referente ao Contrato 
de Repasse OGU n° 892999/2019 - OP n° 1068209-09 firmado entre a 
Prefeitura de Aquidauana e Caixa Econômica Federal (GIGOVCG).

a) Se responsabiliza em tomar as providências para a 
regularização das áreas, comprovação de titularidade, e/ou 
apresentar Termo de Permissão/Autorização do 
proprietário para as áreas não comprovadas de domínio 
público por onde passam tubulações de drenagem que fazem 
parte das obras de Pavimentação e Qualificação de Vias;

b) As obras apresentarão funcionalidade ao final dos desembolsos 
e objetivo contratual atingido, bem como está ciente de que, se 
isto não ocorrer, será dado vencimento antecipado da dívida;

c) Está ciente que a falsidade desta declaração está sujeita às 
sanções legais cabíveis.

Aquidauana-MS, 07 de Julho de 2021.

ODllON FERRAZ ALVES RIBEIRO 
PREFEITO MUNICIPAL

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 "CEP 79200-000 • Aquidauana - MS
Email:planejamento@aquidauana.ms.gov.br - Telefone: 67 3240-1438

mailto:planejamento@aquidauana.ms.gov.br


PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

MEMORIAL DESCRITIVO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

DIRETRIZES EXECUTIVAS

CONTRATO REPASSE OGU MDR 892999/2019 
OPERAÇÃO 1068209-09

BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO 
AQUIDAUANA - MS 

MARÇO/2021



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

1.0- HISTÓRIA DO MUNICÍPIO E
APRESENTAÇÃO DO PROJETO

RUA LUÍS DA COSTA GOMES, N9 711 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 79.200-000
CONTATO: 3240 1400 - RAMAL 1438



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
•’ PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

1.1 FUNDAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
'J

A cidade de Aquidauana é um município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, 

possui uma população de 45.614 habitantes segundo o último censo do IBGE em 2010 e hoje 

segundo o mesmo a população estimada é de 48.029 habitantes.

História

Aquidauana surgiu a 12 km de Santiago de Xeres, importante porto fluvial para o 

desenvolvimento da região e 180 km a norte do encontro dos rios Aquidauana e Miranda. Seus 

primeiros povoadores foram os soldados imperiais que participaram da Guerra do Paraguai e 

que acabaram se estabelecendo na região depois do fim do conflito, ocupando as terras 

existentes entre os rios Negro e Aquidauana.

Fundada em 15 de agosto de 1892 por 05 pecuaristas formados pelo major Teodoro 

Rondon e pelos coronéis João d'Almeida Castro, Augusto Mascarenhas, Estevão Alves Corrêa, 

Manuel Antônio Paes de Barros. Aquidauana está localizada no sul da região Centro-Oeste do 

Brasil, no Pantanal Sul-Mato-Grossense (Microrregião de Aquidauana).

O Rio Aquidauana deu nome ao município, sua origem vem do vocabulário dos índios da 

etnia Guaicuru, que significa rio estreito. Atualmente, os índios que habitam o município são da 

etnia Terena, que formam uma população de mais de 12 mil indígenas, distribuídos em 09 

aldeias.

Economia

A principal atividade econômica praticada no município é a agropecuária, sendo na 

pecuária a criação de gado para corte e na agricultura com plantações de mandioca, milho e 

soja. Além da pecuária de corte, outros ramos de pecuária importantes são a pecuária extensiva 

de cria e recria sustentada pelas pastagens naturais, onde o sistema de criação de gado é feito 

em grandes propriedades, com poucas divisões e manejo de rebanho limitado. Já na agricultura 

também se destacam o cultivo da cana de açúcar e o de olerícolas.

Fora a Agropecuária que é a base da economia de Aquidauana, na cidade há usinas de 

beneficiamento de leite, madeireira, produtos alimentícios, minerais não metálicos, 

RUA LUÍS DA COSTA GOMES, N? 711 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 79.200-000
CONTATO: 3240 1400 - RAMAL 1438



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

metalúrgica, mobiliário, editorial e gráfica, produtos farmacêuticos e veterinários. Um outro 

setor que vem ganhando bastante destaque na economia da cidade é o Turismo.

O turismo da região oferece excelentes opções tanto para quem procura aventura como 

conforto. São diversos estilos de passeios, acomodações e guias. Um ambiente exclusivo no 

mundo que proporciona momentos inesquecíveis. O município possui várias aldeias indígenas 

do povoTerena e muitos atrativos, entre eles quatro distritos (Cipolândia, Piraputanga, Camisão 

e Taunay, onde está concentrada a maior comunidade indígena do estado) diversas fazendas e 

local apropriado para a prática de esportes. Possui também símbolos religiosos, como igrejas e 

capelas.

Demografia 
9

O município de Aquidauana possuía uma população de 45.614 habitantes em 2010 

segundo o IBGE (o que coloca a cidade em nono lugar no estado) e densidade de 2,69 hab/km2. 

Segundo o mesmo censo, 22.851 pessoas eram homens e 22.763 dos habitantes eram mulheres. 

Ainda segundo o mesmo censo, 35.926 pessoas viviam na zona urbana e 9.688 na zona rural. Já 

segundo estatísticas divulgadas em 2014, a população municipal era de 46.998 habitantes e 

densidade demográfica de 2,771 hab/km2.

O índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) é considerado alto pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), sendo seu valor 0,688 em 2010, 

o 355 maior entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul e o 2 2245 maior entre os 5 560 

municípios do Brasil.

Geografia

Aquidauana está localizada na latitude de 20528'15" Sul e longitude de 55°47'13" Oeste 

a 130 km da capital do Estado e 1218 km da Capital do país. Está a uma altitude de 149 m e 

situada na região da Serra da Piraputanga e Maracaju. Seu território se divide em duas partes: a 

baixa (dois terços do município) e a alta (Serra de Maracaju/Piraputanga).

O clima da região é o tropical, com média anual de 27°C e caracterizado por dois 

momentos opostos: o período entre outubro e abril que é marcado pelas cheias e temperaturas 
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altas e o de meados de julho ao final de setembro, que representam um período de seca, com 

ocorrência de geadas e temperatura mais amena de aproximadamente 15 °C.

Hidrografia

O rio Aquidauana, que deu o nome ao município, tem suas cabeceiras sobre a serra de 

Maracaju cerca de 1.200 km de leito, juntando-se ao rio Miranda a cem quilômetros de sua foz 

no rio Paraguai. Sendo o único rio navegável da cidade, sua navegação atende somente fazendas 

com pequenas embarcações nas épocas das cheias, quando as estradas do Pantanal ficam 

intransitáveis. Com isso, cumpre um importante papel ao atender a demanda de fazendeiros da 

região que necessitam de escoamento e trânsito.

Outros rios importantes são o Taboco e Negro, circundados pelos paredões da serra de 

Maracaju, nos distritos de Camisão e Pirapitanga, onde se destacam corredeiras e cascatas.

1.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO

Buscando a melhoria na infraestrutura urbana, a pavimentação se faz necessária, 

buscando facilitar o tráfego, através da melhoria do revestimento destas ruas, tendo em vista o 

trânsito o local. Tal benfeitoria representa uma melhoria na qualidade de vida na região. Esta 

proposta tem como objetivo a PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, nas Ruas: Rua dos Barbosas, Rua 

Joaninha e Rua dos Souzas, localizadas no bairro Jardim São Francisco, o bairro mais novo de 

Aquidauana, obra que contemplará cerca de 5 mil pessoas desta região, fazendo a ligação de 

ruas secundárias com a principal e solucionando inúmeros problemas de locomoção. ,

O presente trabalho, contém os elementos informativos gerais do projeto de engenharia 

para implantação da obra de Pavimentação Asfáltica com CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado 

a Quente), micro drenagem urbana, sinalização, passeio público e acessibilidade do bairro Nova 

Aquidauana na sede do município de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul.

A meta deste projeto é de dotar o local com 6379,42m2 de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 

e um sistema de galerias de águas pluviais, sendo que será executado nesta etapa, 917,68m de 

galeria de tubos de concreto tipo ponta e bolsa, sendo 288,05 metros de 400 mm de diâmetro; 

248,25 metros de 600mm de diâmetro; 225,48 metros de 800mm de diâmetro; 155,90 metros 
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de 1.000 mm de diâmetro; 13 unidades de poços de visita; 33 unidades de boca de lobo e 02 

dissipadores de energia.

íi

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA/MS
KjN 1: DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA
L _ BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO

LOCALIZAÇÃO DAS RUAS GEOMETRIA

RUA TRECHO
ESTAQUEAMENTO COMPRIMENTO

TOTAL (m)
LARGURA

INÍCIO FIM

RUA DOS SOUZAS RUA RAIMUNDO DAMASCENO RUA DOS OLIVEIRAS 0 + 0,000 - 4 + 2,260 82,260 6,40
RUA DOS SOUZAS RUA DOS OLIVEIRAS RUA ARGUELHO 4 + 2,260 - 9 + 8,290 106,030 6,40
RUA DOS SOUZAS RUAARGUELHO RUA DOS CARAJAS 9 + 8,290 14 + 17,190 108,900 6,40
RUA DOS SOUZAS RUA DOS CARAJAS RUA ABEL 14 + 17,190 - 20 + 3,950 106,760 6,40
RUA DOS SOUZAS RUA ABEL RUA NEVES 20 + 3,950 - 24 + 0,000 76,050 6,40
RUA DOS BARBOSAS RUA DOS PAPAGAIOS RUA JOANINHA 0 + 0,000 - 7 + 1,870 141,870 6,00
RUA DOS BARBOSAS RUA JOANINHA RUA DOS FREIXES 7 + 1,870 - 11 + 11,590 89,720 6,00
RUA DOS BARBOSAS RUA DOS FREIXES MS-450 11 + 11,590 - 16 + 19,803 108,213 6,00
RUA JOANINHA RUA MIGUEL LANZELLOTI RUA DOS BARBOSAS 0 + 0,000 - 3 + 4,900 64,900 6,00

LIMPA RODAS
RUADOSFREIXES RUA DOS BARBOSAS 10,00 6,00
RUAVITÓRIO VEDOVATO RUA MIGUEL LANZELLOTI 10,00 8,00
RUA DOS OLIVEIRAS RUA DOS SOUZAS 30,00 6,40
RUAARGUELHO RUA DOS SOUZAS 15,00 5,50
RUA DOS CARAJAS RUA DOS SOUZAS 30,00 6,40
RUA ABEL RUA DOS SOUZAS 30,00 6,40
TOTAL 1009,70

Tabela 1:Relação de Ruas a serem asfaltadas

BRASIL

MA TO GROSSO DO SUL

Figura 1: Localização do Município de Aquidauana
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Figura 2: Local da Obra

Figura 3: Localização da Obra 20°28'7.72"S - 55°45'17.14"0

Figura 4: Localização da Obra 20°28‘20.66"S - 55°45'23.93"O
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2.0 PROJETO DO PAVIMENTO
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2.1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os estudos topográficos têm como finalidade estabelecer uma base referencial para 

caracterizar de forma geométrica e topográfica o terreno da obra. O seu estudo é importante 

para os desenvolvimentos e elaboração dos projetos de etapas posteriores.

Assim o estudo do presente trabalho foi desenvolvido preliminarmente ao início deste 

projeto, a partir do levantamento topográfico realizado através do equipamento de Estação 

total e em seguida o processamento dos dados para obtenção da malha de pontos. Com posse 

da malha de pontos e com o mapa cadastral da cidade foi realizado o traçado dos eixos da obra.

2.1.1 - CARACTERÍSTICAS PLANIALTIMÉTRICAS

Por se tratar de uma obra dentro do perímetro urbano com moradias já consolidadas, 

para definir o eixo das vias, optou-se por seguir o eixo existente do vão livre entre os 

alinhamentos prediais. Na determinação do greide projetado, seguiu-se ao máximo as 

inclinações e cotas do terreno existente.

2.2 - ESTUDOS GEOTÉCNICOS

O Estudo Geotécnico visa caracterizar o sub-leito existente, para orientar no 

dimensionamento do pavimento. Esse estudo é realizado para fornecer dados ao projeto de 

terraplenagem e pavimentação, através das características físicas e mecânicas dos materiais "in 

natura" a serem utilizados na execução da obra. Foram executados furos de sondagem para a 

caracterização de solo do sub-leito e a sondagem foi executada com furos de profundidade 

mínima de l,50m abaixo do leito existente.

2.2.1 - PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de Terraplanagem tem por finalidade definir as seções transversais em corte 

e aterro para criar condições necessárias ao bom funcionamento da via. Durante a 

Terraplanagem a superfície natural é substituída pela superfície projetada, considerando a 

segurança, o conforto e o desempenho dos veículos.
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Esse projeto é constituído por cálculo de cubação do movimento de terra, constituição 

dos aterros, cálculo das distâncias de transporte e detalhes das seções transversais-tipo da 

obra.

Lorguro Copo. 
•Ver em Planto

Espessuro 3,0cm Espessura 15cm Sub-leito

----  Lorguro do Base' (0.47 + Lorguro Capo + 0,47)-------- 

Lorguro do Regularização (0,57 + Lorguro Capa + 0,57) -

Figura 5: Seção-tipo da Terraplanagem

2.3 - PROJETO GEOMÉTRICO:

O projeto Geométrico tem o objetivo de definir e especificar a locação da obra, 

definindo os respectivos eixos das vias, bem como o da drenagem. Este projeto é elaborado a 

partir dos dados fornecidos pelos estudos topográficos e geotécnicos. Para a definição dos eixos 

das vias utilizou-se o estaqueamento de 20 em 20 metros e para o planialtimétrico foi utilizado 

as curvas de nível de metro a metro.

2.4 - ESTUDOS DE TRÁFEGO

O estudo de tráfego tem por objetivo apresentar as diretrizes para a classificação de vias 

em função do tráfego, geometria e o uso do solo em torno da via urbana para estabelecer o 

parâmetro de tráfego e determinar o valor do número "N" (número equivalente de operações 

do eixo simples padrão de 82 kN), durante o período do projeto. A falta de dados estatísticos 

sobre o tráfego existente no trecho em estudo, bem como de dados de contagem classificatória 

do tráfego local, que permitissem a avaliação, com confiança, do tráfego futuro, conduziu ao 

emprego das Instruções de Projeto adotado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, a IP-04 

Dimensionamento de Pavimentas Flexíveis para o Tráfego Leve e Médio, no qual o tráfego é 

determinado pela sua função predominante.
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Dessa forma como o Bairro Jardim São Francisco é um bairro de fins residencial, o 

tráfego de suas vias é caracterizado como Tráfego Leve, onde as ruas são de características 

essencialmente residenciais, para as quais não é previsto o tráfego de ônibus, podendo existir 

ocasionalmente passagens de caminhões e ônibus em número não superior a 20 por dia, por 

faixa de tráfego, caracterizado por um número "N" típico de 105 solicitações do eixo simples 

padrão (80 kN) para o período de projeto de 10 anos.

Tabela 2: Classificação das vias: Leve e Médio - PMSP-SP

FUNÇÃO 
PREDOMINANTE

TRÁFEGO
PREVISTO

VIDA DE 
PROJETO 
(ANOS)

VOLUME INICIAL DA FAIXA 
MAIS CARREGADA N N CARACTERÍSTICO

VEÍCULO
LEVE

CAMINHÕES E 
ÔNIBUS

Via Local Leve 10
100 

a 
400

4 
a 

20

2,7xl04 
a

l,4xl05
lxlO5

Via Local e 
Coletora Médio 10

401 
a 

1500

21 
a 

100

l,4x 105 
a 

6,8xl05
5x 105

2.5 - DIMENSIONAMENTO DO PAVIMENTO

O Dimensionamento do Pavimento tem como finalidade a determinação das espessuras 

das camadas que irão compor o pavimento, tais como reforço do subleito, sub-base, base e 

revestimento, de modo que juntas sejam capazes de suportar os esforços resultantes do trafego, 

sem que haja deformações excessivas ou rupturas.

O dimensionamento da estrutura foi calculado utilizando-se o Método de Pavimentos 

Flexíveis do DNER, que tem como base o Método CBR, onde se faz uma compatibilização da 

capacidade de suporte do subleito (CBR) com a intensidade do trafego (N) através de uma 

espessura total mínima necessária de pavimento (H). Para estes cálculos, utilizou-se o Ábaco 

abaixo, tendo como ponto de partida o CBR do sub-leito, o que determina a linha a ser utilizada, 

e a intensidade do trafego, para se obter a espessura total do pavimento.

A espessura total mínima necessária de pavimento (H) resultou da soma de todas as 

camadas que compõe o pavimento, considerando-se que cada camada deve ter a sua espessura 
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convertida através da aplicação de um coeficiente de equivalência (K) que é a relação entre a 

resistência do material realmente empregado em relação ao material padrão.

As equações para a determinação das espessuras da base e sub-base utilizadas foram:

RxKr + BxKb > H20
RxKr + BxKb + h20xKs > Hn
RxKr + BxKb + h20xKs + hnxKn > Hm

11111

IS = m
Figura 6: Dimensionamento do Pavimento - Manual DNIT

Figura 7: Ábaco de determinação da espessura do pavimento - Manual DNIT
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Assim a pavimentação foi prevista com camada do subleito regularizado e compactado 

com 20 cm de espessura, base em cascalho (material granular) com espessura de 15 cm e 

revestimento em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) com 3,0 cm de espessura.

3.0-CONCEITOS GERAIS

3.1 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO

3.1.1- GENERALIDADES

Esta especificação se aplica a regularização do sub-leito da área a pavimentar, com 

terraplenagem já concluída. Regularização é a operação destinada a conformar o leito do 

terreno quando necessário transversal e longitudinal indicando no projeto. É uma operação que 

será executada prévia e isoladamente da construção de outra camada do pavimento.

3.1.2- MATERIAIS

Os materiais empregados na regularização do sub-leito serão os próprios. No caso de 

distribuição ou adicional de material, estes deverão ter um diâmetro máximo de particular igual 

ou inferior a 76 mm, um índice de Suporte Califórnia determinado com a energia do método 

DNER-ME 049/94.

3.1.3- EQUIPAMENTOS

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para a regularização:

• Motoniveladora com escarificador;

• Carro tanque com distribuição de água; ,

• Rolos compactadores tipos Pé de Carneiros, vibratório;

• Trator Agrícola c/grade de Discos.

3.2 - EXECUÇÃO

Toda vegetação e material orgânico serão removidos. Após a execução dos cortes e 

adição de material para atingir o greide do projeto, procedesse-a o nivelamento geral do trecho 

a ser executado, seguido de adição de água com caminhão pipa, ou se necessário secagem do 

material com gradeamento de trator de pneus, para se atingir o grau de umidade desejada, 
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compactação e acabamento. Os aterros além dos 20 cm máximos serão executados de acordo 

com as especificações de terraplanagem.

3.3 - BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE

3.3.1-GENERALIDADES

Esta especificação se aplica a execução de bases granulares, constituídas de camadas de 

solos (CASCALHO), a jazida indicada pelo Memorial de Cálculo está a 25,10 km da obra, na Cidade 

de Aquidauana/MS.

3.3.2-MATERIAIS

Para o projeto será utilizado uma base estabilizada granulométricamente, onde deverão 

ser utilizados materiais com granulometria contínua que apresentem uma das faixas de 

graduação definidas no quadro abaixo:

Tabela 3: Faixa Granulométrica (material para base)

PENEIRAS PASSANDO em PESO
polegadas - mm %

1" - 25,4 100
3/8"-9,5 60-100
n9 04-4,8 50-85
n9 10-2,0 40-70

n9 40 -0,42 25-45
n9 200 -0,074 05-20

3.3.3-EQUIPAMENTOS

São indicados os seguintes tipos de equipamentos para execução da base.

• Motoniveladora pesada com escarificador;

• Carro tanque com distribuição de água;

• Rolos compactadores tipos Pé de Carneiros, vibratório;

• Trator Agrícola c/Grade de disco.
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3.3.4-EXECUÇÃO

Compreende as operações de espalhamento, mistura e pulverização, umedecimento ou 

secagem, compactação e acabamento dos materiais importados. A espessura mínima dçi base 

será de 15 cm após a compactação.

O grau de compactação deverá ser o mínimo de 100% em relação à massa especifica 

aparente, seca máxima, obtida no ensaio do D.N.E.R. (atual D.N.I.T.)- ME 092-94, e o teor de 

umidade deverá ser ótimo do ensaio +-2%.

3.3.5 - CONTROLE TECNOLÓGICO:

Determinação da massa específica aparente "in situ" com espaçamento máximo de 

200m pista, nos pontos onde foram coletadas as amostras para os ensaios de compactação.

• Ensaio de caracterização, (LL, LP, granulometria) segundo os métodos do D.N.E.R. (atual 

D.N.I.T.) - DNER-ME 122/94, DNER-ME082/94, DNER-ME 051/94, respectivamente com 

espaçamento máximo de500m da pista.

• Ensaio de índice Suporte Califórnia com energia de compactação do método D.N.E.R. 

(atual D.N.I.T.) ME 049/94 com espaçamento de 1000,00 metros de pista.

• Ensaio de compactação D.N.E.R. (atual D.N.I.T.) ME 162-94, para determinação da 

massa específica aparente seca sendo sempre a ordem: bordo direito, eixo, bordo 

esquerdo, eixo, bordo direito.

3.4 - IMPRIMAÇÃO:

Consiste a imprimação de uma camada de material betuminoso sobre a superfície de 

uma base concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer, objetivando:

• Aumentar a coesão da superfície da base pela penetração do material Betuminoso 

empregado;

• Promover condições de aderência entre a base e o revestimento;

• Impermeabilizar a base.

RUA LUÍS DA COSTA GOMES, N? 711 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 79.200-000
CONTATO: 3240 1400 - RAMAL 1438



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

3.4.1 - MATERIAL UTILIZADO: CM - 30

Sendo que a taxa de aplicação deverá estar entre 0,8 lts/m2 a 1,6 lts/m2.

3.4.2-EXECUÇÃO:

Os equipamentos deverão ser examinados pela fiscalização antes do início da obra, em 

desconformidade com as normas não será dada às ordens de serviços até que solucione o 

problema. Deverá ser feita a varredura na base para eliminar o pó e material solto, aplicando- 

se em seguida o material betuminoso, observando-se que a temperatura ambiente não deverá 

ser inferior a 10° C, evitando-se que o processamento não seja feito em dias chuvosos ou com 

perspectivas de chuvas. A pista imprimada deverá ficar bloqueada ao acesso de carro por 24 

horas estando pronta para o recebimento do revestimento após este período.

3.4.3 - CONTROLE DA TAXA DE APLICAÇÃO:
tf

Poderá ser feita nas seguintes formas:

• Coloca-se na pista uma bandeja de peso e areia conhecidos, por uma simples pesagem 

após a passagem do carro espargidor tem-se a quantidade do material betuminoso 

usado.

• Com a utilização de uma régua de madeira graduada, onde será medido o nível de 

material antes e depois da aplicação, determinando a quantidade usada no trecho.

4.0 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

Deverá ser realizada uma camada asfáltica de CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE) na pista de rolamento, com espessura de 3,0(três) centímetros 

compactada, em toda a sua extensão. Todo CBUQ aplicado na obra deverá possuirtemperatura 

ideal recomendada pelas Normas Técnicas Brasileiras;

Sempre que houver emendas, estas serão feitas verticalmente e deverá ser observado 

o devido nivelamento (3,0% de inclinação no sentido dos bordos da pista), para que não haja 

acumulo de águas pluviais no centro da pista de rolamento.
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Considera-se para C.B.U.Q, densidade compactada de 2.554,80 Kg/m3. O material 

betuminoso a ser empregado poderá ser cimentos asfálticos, de penetração 50/70.

O agregado graúdo deverá ser pedra britada e deverá se constituir de fragmentos sãos, 

duráveis, livres de torrões de argila e substâncias nocivas.

O agregado miúdo pode ser a areia, pó de pedra ou mistura de ambos. Suas partículas 

individuais deverão ser resistentes, apresentar moderada angulosidade, livres de torrões de 

argila e de substâncias nocivas. Deverá apresentar um equivalente de areia igual ou superior a 

55%.

O material de enchimento (filler) deve ser constituído por materiais minerais finamente 

divididos, inertes em relação aos demais componentes da mistura, não plásticos, tais como 

cimento Portland, cal extinta, pós calcários, etc. Quando da aplicação, deverá estar seco e isento 

de grumos. Deverá ser adotado o método Marshall para a verificação das condições de vazios, 

estabilidade e fluência da mistura betuminosa.

As misturas devem atender às especificações da relação betume/vazios ou aos valores 

mínimos de vazios do agregado mineral dados pela linha inclinada do ábaco pag. 4/9 DNER-ES- 

P 22-71 das Especificações Gerais Para Obras Rodoviárias do DNER.
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5.0 - MEMORIAL DE DESCRITIVO DE
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
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5.1- OBJETIVO:

O presente memorial refere-se à execução de regularização do sub-leito, da base e capa 

asfáltica de acordo com especificações técnicas constantes no memorial de cálculo.

5.2- MOBILIZAÇÃO

A empresa contratada deverá executar os serviços preliminares tais como: placas de 

segurança, serviços de topografia, instalação de Container, substituição remoção ou 

remanejamento de canalizações existentes, serviços esses, que a firma contratada deverá 

inicialmente providenciar, antes da execução de qualquer obra, e de acordo com a presente 

instrução.

Todas as despesas decorrentes da mobilização serão de responsabilidade da empresa 

contratada.

5.3 - PREPARO DO SUB-LEITO

5.3.1- DESCRIÇÃO

O preparo do Sub-leito do pavimento consistirá nos serviços necessários para que o sub- 

leito assuma a sua forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e seção transversal 

típica, estabelecida pelo projeto e para que esse sub-leito fique em condições de receber o 

pavimento

5.3.2- EQUIPAMENTOS

O equipamento mínimo a ser utilizado no preparo do sub-leito para pavimentação, é o 

seguinte:

• Motoniveladora;

• Carro-tanque, equipados com conjuntos moto bombas, com capacidade para distribuir 

água com pressão regulável em forma de chuva, capacidade mínima de 20.000 litros;

• Compactadores vibratórios CA15 OU CA25;
j»
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• Trator de Pneus, c/Grade de Discos;

• Soquetes manuais, de qualquer tipo aprovado pela fiscalização;

• Pequenas ferramentas, tais como: enxada, pás, picaretas, etc;

• Outros equipamentos poderão ser usados, uma vez aprovados pela fiscalização.

5.3.3 - PROCESSO DE CONSTRUÇÃO

5.3.3.1-REGULARIZAÇÃO

A superfície do sub-leito deverá ser executada na largura do projeto com a 

motoniveladora, de modo que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais 

elementos do projeto. As pedras ou matacões encontrados por ocasião da regularização deverá 

ser removida, devendo ser o volume por ele ocupado, preenchido por solo adjacente.

Será feito o nivelamento do trecho a ser executado, e em seguida umedecido até que o 

material atinja o teor de umidade mais conveniente ao seu adensamento, se houver excesso de 

umidade deverá ser feito aeramento com trator de pneus e grade de discos para atingir o grau 

de umidade desejado. Nos lugares inacessíveis aos compressores ou onde seu emprego não for 

recomendável, a compressão deverá ser feita por meio de soquetes.

5.3.3.2- ACABAMENTO

O acabamento poderá ser feito à mão ou a máquina e será verificado com auxílio da 

topografia que eventualmente acusará saliências e depressões a serem corrigidas. Feitas às 

correções, caso ainda haja excesso de material deverá o mesmo ser removido para fora do leito 

e refeita a verificação do perfil através da topografia. Esta operação de acabamento deverá ser 

repetida até que o sub-leito se apresente, de acordo com projeto. Não será permitido trânsito 

algum sobre o sub-leito já preparado.

5.3.4 - CONTROLE TECNOLÓGICO

Será executado pela empresa executora e fiscalizado pela Prefeitura Municipal.

5.3.5 - PROTEÇÃO DA OBRA
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Durante todo período de construção, até seu recobrimento, o sub-leito deverá ser 

protegido contra os agentes atmosféricos e outros que possam danificar.

5.3.6 - CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

O sub-leito preparado deverá ser aprovado pela fiscalização, para fins de recebimento. 

O perfil longitudinal do sub-leito preparado não deverá afastar-se dos perfis estabelecidos pelo 

projeto estabelecidos demais de I cm, por estaca. A tolerância para o perfil transversal é a 

mesma, sendo a verificação feita com linha, ligada ao nível das estacas.

5.4.1 - EXECUÇÃO DA BASE

5.4.2-MATERIAL

O material (cascalho) a ser usado como base deve ser uniforme, homogêneo e possuir 

característica de acordo com o memorial de cálculo.

5.4.3 - MÉTODO DE CONSTRUÇÃO

O sub-leito sobre o qual será executada a base, deverá estar perfeitamente regularizada 

e consolidada. O material importado será distribuído uniformemente sobre o sub-leito, devendo 

ser destorroado nos casos de correção de umidade, até que pelo menos 60% do total de peso, 

excluído o material graúdo, passe na peneira n° 4 (4,8 mm).

Caso o teor de umidade do material destorroado seja superiora I % ao teor ótimo 

determinado pelo ensaio de compactação, procedesse-a a aeração do mesmo, com 

equipamento adequado, até reduzir aquele limite.

Caso o teor de umidade do material destorroado seja inferior a I % ao teor ótimo de 

umidade acima referido, será procedida à irrigação até alcançar aquele valor. 

Concomitantemente com a irrigação deverá ser executada a homogeneização do material, a fim 

de garantir a uniformidade de umidade.

O material umedecido e homogeneizado será distribuído de forma regular e uniforme 

em toda a largura do leito, de tal forma que após a compactação, sua espessura não exceda de 

15 cm por camada.
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A compactação será procedida por equipamento adequado ao tipo de solo, rolo pé-de- 

carneiro, vibratório, e deverá progredir das bordas para o centro da faixa, nos trechos retos ou 

das mais baixas para as mais altas nas curvas, paralelamente ao eixo da faixa a ser pavimentada.

A compactação do material em cada camada deverá ser feita de tal maneira a obter uma 

densidade aparente seca, não inferior a 100% de densidade máxima determinada no ensaio de 

compactação.

Concluída a compactação da base, sua superfície deverá ser regularizada çom a 

motoniveladora, de forma que assuma a forma determinada pela seção transversal e demais 

elementos do projeto, sendo comprimido com equipamento adequado, até que se apresente 

lisa e isenta de partes soltas.

As cotas de projetos do eixo longitudinal da base, não deverão apresentar variações 

superiores à 1,5 cm. As cotas de projetos das bordas das seções transversais da base não deverão 

apresenta variações superiores a 1 cm.

5.4.4 - CONTROLE DE EXECUÇÃO

Far-se-á uma determinação do grau de compactação em cada 400m2 de área 

compactada, com um mínimo de três determinações para cada trecho. A média dos valores 

obtidos deverá ser igual ou superior a 100% da densidade máxima determinada pelo ensaio, não 

sendo permitido valores inferior a 98% em pontos isolados.

As verificações das densidades aparentes secas, alcançadas na base serão executadas 

de acordo com os métodos DNER-ME194/98, DNER-ME 195/97 ou DNER-ME 196/98. Os trechos 

da base, que não apresentarem devidamente compactados de acordo com o grau de 

compactação indicado neste item deverão ser escarificadas, e os materiais pulverizados, 

convenientemente misturados e recompactados.

Será Executado pela empresa executora e fiscalizado pela Prefeitura Municipal.

5.5.1 - IMPERMEABILIZAÇÃO

5.5.2-OBJETIVO
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A imprimação impermeabilizante betuminosa consistirá na aplicação de material 

betuminoso de baixa viscosidade, diretamente sobre a base que irá receber o revestimento 

betuminoso.

5.53 - A IMPRIMAÇÃO DEVERÁ OBEDECER ÀS SEGUINTES OPERAÇÕES:

I. Varredura e limpeza da superfície;

II. Secagem da superfície;

III. Distribuição do material betuminoso;

IV. Repouso da imprimação.

5.5.4-MATERIAIS

5.5.4.1 - MATERIAIS BETUMINOSOS

O material betuminoso, para efeito da presente instrução, está definido no memorial de 

cálculo. Os materiais betuminosos referidos, deverão estar isentos de água e obedecerem 

respectivamente a DNER-ME 150/94.

5.5.5-EQUIPAMENTO

•J

O equipamento necessário para a execução da imprimação impermeabilizante 

betuminosa, deverá consistir de vassourões manuais ou vassoura mecânica, equipamento para 

material betuminoso, quando necessário, distribuidor de material betuminoso sob pressão e/ou 

distribuidor manual de material betuminoso.

5.5.5.1 - Vassourões manuais - deverão ser em número suficiente para o bom andamento dos 

serviços e ter os fios suficientes duros, para varrer a superfície sem cortá-la.

5.5.5.2 - Vassoura mecânica - deverás ser constituído de modo que a vassoura possa ser 

regulada e fixada em relação à superfície a ser varrida, e possa varrê-la perfeitamente, sem 

cortá-la ou danificá-la de qualquer maneira.

5.5.53 - Equipamento para material betuminoso - deverá ser de tal que aqueça e mantenha o 

material betuminoso, de maneira que satisfaça aos requisitos do memorial de cálculo; deverá 
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ser provido pelo menos, um termômetro, sensível a 1° C, para determinação das temperaturas 

do material betuminoso.

5.5.5.4 - Distribuidor de material betuminoso sob pressão - deverá ser equipado com barras 

espargidoras, a ter sido protegido a funcionar, de maneira que distribua o material betuminoso 

em jato uniforme, sem falhas, nas quantidades entre os limites de temperatura estabelecidos 

no memorial de cálculo.

5.5.5.5- Distribuidor manual de material betuminoso - será a mangueira apropriada do 

distribuidor de material betuminoso.

5.5.6 - VARREDURA E LIMPEZA DA SUPERFÍCIE

A varredura da superfície a ser imprimada, deverá ser feita com vassourões manuais ou 

vassoura mecânica e de modo que remova completamente toda a terra, poeira e outros 

materiais estranhos.

A limpeza deverá ser feita em tempo suficiente para permitir que a superfície segue 

perfeitamente, antes da aplicação do material betuminoso, no caso de serem aplicados. O 

material removido pela limpeza terá destino que a fiscalização determinar.

Deverá ser feita nova aplicação de material betuminoso nos lugares onde, a juízo da 

fiscalização houver deficiência dele.

5.5.7 - REPOUSO DE IMPRIMAÇÃO

Depois de aplicado, a imprimação deverá permanecer em repouso durante o período de 

24 horas, pelo menos. Esses períodos poderão ser aumentados pela fiscalização, em tempo frio.

A superfície imprimada deverá ser conservada em perfeitas condições, até que seja 

colocado o revestimento. O controle tecnológico será executado pela empresa executora e 

fiscalizado pela Prefeitura.

5.6.1 - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE
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Os serviços de espalhamento da mistura betuminosa somente poderão ser executados 

depois da base ter sido aceita pela fiscalização.

No caso de ter havido trânsito sobre a superfície subjacente à camada em execução, 

será procedida a varrição da mesma antes do início dos serviços. 0 concreto betuminoso 

produzido deverá ser transportado, da usina ao ponto de aplicação, nos veículos basculantes 

antes especificados. Para que a mistura seja colocada na pista sem grandes perdas de 

temperatura, cada carregamento deverá ser coberto com lona ou outro material aceitável, com 

tamanho suficiente para proteger a mistura. O concreto asfáltico será distribuído por vibro- 

acabadora, de forma tal que permita, posteriormente, a obtenção de uma camada na espessura 

indicada pelo projeto, sem novas adições. Somente poderão ser espalhadas se a temperatura 

ambiente se encontrar acima dos 109C e com tempo não chuvoso.

V

O concreto betuminoso não poderá ser aplicado, na pista em temperatura inferior a 

1009C. Caso ocorram irregularidades na superfície da camada, estas deverão ser sanadas pela 

adição manual de concreto betuminoso, sendo esse espalhamento efetuado por meio de 

ancinhos e rodos metálicos. Imediatamente após a distribuição do concreto betuminoso, tem 

início a rolagem.

Caso sejam empregados rolos de pneus de pressão variável, inicia-se a rolagem com 

baixa pressão, a qual será aumentada à medida que a mistura for sendo compactada, e, 

consequentemente, suportando pressões mais elevadas. A compressão será iniciada pelos 

bordos, longitudinalmente, continuando em direção ao eixo da pista. Cada passada do rolo deve 

ser recoberta, na seguinte, de pelo menos, a metade da largura rolada. Em qualquer caso, a 

operação de rolagem perdurará até o momento em que seja atingida a compactação 

especificada. Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca 

de marcha, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento recém rolado. As rodas 

do rolo deverão ser umedecidas adequadamente, de modo a evitar a aderência da mistura. Os 

revestimentos recém acabados deverão ser mantidos sem trânsito, até o completo 

resfriamento.

5.7.1 - LIMPEZA GERAL DA OBRA
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A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos, pedras, ou matacões execução da 

base. Os canteiros devem estar limpos e nivelados a partir da cota de topo de meio-fio e os 

passeios devem estar limpos.

A obra será recebida pelo órgão fiscalizador podendo o mesmo desaprovar e solicitar 

exigências não cumpridas nos projetos ou neste memorial.
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6.0 - PROJETO DE DRENAGEM
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6.1 - ELEMENTOS DE CONSULTA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO.

6.1.1 - ESTUDOS TOPOGRÁFICOS.

Inicialmente foi realizado o projeto topográfico da área a ser drenada, ou seja, 

levantamento planialtimétrico, assim como a partir da locação e nivelamento do eixo das vias a 

serem pavimentadas, obedecendo ao estaqueamento a cada 20m.

Traçaram-se perfis longitudinais das ruas envolvidas na área de interesse ao projeto. A 

partir destes dados obteve-se o greide definitivo das vias, possibilitando assim a determinação 

das inclinações, elemento importante na elaboração do projeto.

As cotas topográficas foram baseadas no projeto planialtimétrico na fase de 

implantação, prevê-se que as adequações foram necessárias em relação ao projeto.

6.2-CARACTERÍSTICAS

A finalidade do presente é apresentar as soluções de viabilidade técnica para o 

problema decorrente das águas de chuvas de forma a evitar que volumes excessivos se escoem 

pelas vias públicas ocasionando problemas de trânsito de veículos e pedestres afetando a vias 

com problemas erosivos, ou acumulando em lugares impróprios, causando fontes de 

desenvolvimento de doenças infecta contagiosa e a não propagação de algumas doenças de 

veiculação hídrica privando os usuários de comodidade.

6.3 - ÁREA A SER DRENADA

A área a ser drenada, localiza-se no Bairro Jardim São Francisco no município de 

Aquidauana, dentro de área suburbana com declividade para a sarjeta a jusante da via, lado 

esquerdo e direito, conforme planta anexa. "Coordenadas Geográficas: 20°28'7.72"S - 

55°45'17.14"O e 20°28'20.66"S - 55°45'23.93"O, representam Latitude e Longitude de 

localização".

6.4 - CONCEPÇÃO ADOTADA:
•J

6.4.1 - ANÁLISE DA ÁREA DAS VIAS
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A vias constituem em uma área semi-plana com declividade no sentido do Córrego 

Guanandy. Conforme a declividade existente para possibilitar o escoamento deverá ser 

observada as cotas em cada boca de lobo dupla, seguindo a própria inclinação da via.

6.4.2-A  VIA PÚBLICA

As vias são de pista simples e o projeto de drenagem a que estamos propondo visa 

resolver os problemas de escoamento de água pluvial, com a implantação de unidades de bocas 

de lobo simples e dupla, meio fio e sarjeta.

6.5 - DADOS BÁSICOS PARA O DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA COLETOR DE TRANSPORTE

DAS ÁGUAS PLUVIAIS

6.5.1 - PERÍODO DE RETORNO

O período de retorno utilizado no dimensionamento da rede coletora é de cinco anos 

para área residencial, parâmetros aconselhados para este tipo de projeto, por órgãos estaduais 

e federais.

6.5.2 - TEMPO DE CONCENTRAÇÃO

Consiste no tempo requerido para o deflúvio escoar sobre a superfície, desde os pontos 

mais a montante da bacia contribuinte até atingir a primeira boca de lobo (tempo de 

escoamento superficial), acrescido os tempos em que às águas levam para se escoarem desta 

boca de lobo a seção considerada (tempo de escoamento nas galerias).

O tempo de escoamento superficial para os trechos de início da rede coletora foi 

considerado de 12,25 minutos, para os trechos de montante somou-se ao tempo de 

deslocamento nas galerias, obtido através da fórmula:

Onde:
tc = tempo de concentração (min);
L = extensão percorrida (km);
H = desnível do talvegue (m).
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6.5.3 - COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL

Para a obtenção de escoamento superficial, adotou-se o valor de acordo com o tipo de 

ocupação da área.

- áreas centrais, densamente construídas, com ruas pavimentadas 0,70 a 0,90
- áreas adjacentes ao centro, com ruas pavimentadas 0,50 a 0,70

- áreas residenciais com casas isoladas 0,25 a 0,50

- áreas suburbanas pouco edificadas 0,10 a 0,20

DESTA FORMA, FOI ADOTADO O COEFICIENTE DE: 0,70

6.5.4 - ÁREAS CONTRIBUINTES

O procedimento adotado para a avaliação das áreas de contribuição para um 

determinado poço de visita teve obediência às condicionantes topográficas dos quarteirões, 

como também para alocação das bocas de lobo dupla do referido poço de visita. A dimensão 

das áreas contribuintes foi obtida através do levantamento planialtimétrico, após análise das 

curvas de nível.

6.5.5 - ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO

Para elaboração do dimensionamento do sistema hidráulico, foi utilizado a Equação de 

Chuva, de autoria de Figueiredo, do posto de Campo Grande, conforme a seguir:

^niax
1236,36 *72,016
——------- --— = 130,(Amm / nora

(t + 20 )0,807

onde:
/ = intensidade de chuva (mm/hora);
Tr = período de retorno (anos); 
t= duração da chuva (min).

6.5.6 - MÉTODO DE OBTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES

Para a distribuição dos valores das contribuições nos diversos pontos, utilizou-se a 

fórmula que traduz o método racional.
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Q = C * i * A

Onde:
Q = vazão (m3/s);
C = coeficiente de escoamento superficial da bacia;
/ = intensidade de precipitação (l/s*ha);
A = área da bacia contribuinte na secção (ha).

6.5.7 - MÉTODO DE DIMENSIONAMENTO DOS COLETORES
à

Para o cálculo da rede coletora de águas pluviais, foram considerados previamente o 

posicionamento das bocas de lobo, conforme a declividade das ruas e também dos tipos de 

cruzamentos das vias, assim como, nos pontos críticos do sistema.

Logo após o posicionamento das bocas de lobo, foi traçado a rede de galerias, 

determinando os trechos a serem implantadas. Ao término do traçado da rede coletora, é feita 

a divisão da área total em "micro-bacias", as quais irão contribuir com o deflúvio de cada trecho.

Nos cálculos hidráulicos da rede de galerias, foi empregada a equação de Manning, 

associada a equação da continuidade, com o coeficiente dado pela fórmula de Manning.

D = 1,55 *
(Q*n\3'8
V Ví )

onde:
D = diâmetro calculado (m);
Q = vazão na tubulação (m3/s);
i = declividade (m/m);
n = coeficiente de rugosidade de manning.

6.5.7.1 - AS VELOCIDADES LIMITES

As velocidades limites obedecidas foram:

• Velocidade mínima recomendada = 0,75 m/s

• Velocidade máxima recomendada = 5,00 m/s

Os tubos serão do tipo macho-fêmea, nos diâmetros de 400 alSOO mm.

RUA LUÍS DA COSTA GOMES, N9 711 - BAIRRO CIDADE NOVA - CEP: 79.200-000
CONTATO: 3240 1400 - RAMAL 1438



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E URBANISMO

6.5.8 - BOCAS DE LOBO

Com a finalidade de captar as águas provenientes do interior da via projetou-se bocas 

de lobo em pontos conveniente. As bocas de lobo foram locadas de acordo com a topográfia do 

terreno e em pontos estratégicos, junto ao meio fio.

Para se determinar o número de bocas de lobo é necessário, verificar o escoamento 

superficial que a via pública suporta sem inundar a calçada.

Neste projeto indicou-se a utilização de bocas de lobo tipo simples e dupla.

As bocas de lobo deverão ser do tipo conjugada com grelhas com capacidade de 

engolimento de 155 l/s.

6.5.9 - CAPACIDADE ADMISSÍVEL DE ESCOAMENTO PELAS SARJETAS DAS RUAS

O leito da rua não será considerado para o escoamento das águas pluviais, ficando o 

escoamento superficial restrito ao conjunto guia e sarjeta, conforme demonstrado a seguir. O 

conjunto guia/sarjeta a ser executado será igual ao em detalhe no projeto em anexo.

6.5.10-POÇOS DE VISITA

Os poços de visita, para início de trecho, deram-se a denominação de poço de visita, os 

quais recebem as tubulações de ligações das bocas de lobo.

Os poços de visita ou queda serão em alvenaria de 1 vez, com escada tipo marinheiro, 

com ferro liso CA-50, 0 7s. O fundo dos poços será bem compactado e após será feito uma laje 

de concreto com fck =15 MPA aos sete dias.

Os tijolos maciços das paredes serão assentados com argamassa de cimento e areia no 

traço 1:3 e revestidos inteiramente com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 de revestidos 

inteiramente com argamassa do mesmo traço. Os poços de visita terão profundidade mínima 

de 1,60 m. Nas profundidades superiores terão chaminé em tubo de concreto de diâmetro 600 

mm.
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As lajes das tampas dos poços de visita e das caixas de ligação serão moldadas in loco, 

em concreto armado, com espessura mínima de 10 centímetros. A ferragem será o CA-50 0, 

armada em cruz, com espaçamento de 12 centímetros. O concreto deverá apresentar fck 18 

MPA após sete dias.

6.5.11 -DISSIPADORES

Os dissipadores de energia serão construídos nas saídas das galerias de água pluviais 

com a finalidade de transformar o escoamento em regime supercrítico para o regime subcrítico. 

Os detalhes construtivos estão na prancha de n^ 13 com os detalhes construtivos e devem ser 

seguidos rigorosamente como ali especificado. No entorno das paredes e das alas, deverão ser 

executados aterro e posteriormente plantado grama tipo batatais, a fim de minimizar o impacto 

visual e de evitar o escoamento de águas de chuvas pelas laterais externas das paredes e alas.

6.6 - PLANILHA DE CÁLCULO HIDROLÓGICO

Tabela 4: Tabela de dados do cálculo hidrológico

A' • ■■■ . PARÂMETROS DE PROJETO ■ ÁGUAS PLUVIAIS

Projeto:- DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA/MS

Propriet..- PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
DADOS HIDROLÓGICOS

COEFICIENTE DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 70,00 %
PERÍODO DE RETORNO 5,00 anos

LOCAL OA EQUAÇÃO DE CHUVA Aquidauana/MS

INTENSIDADE CÃLCULADA 130,64 mm/hora INTENSIDADE ADOTADA 130,64 mm/h

TEMPO DE CONCENTRAÇÃO CALCULADO 12,26 min
TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

CALCULADO
12,25 min

PONTO MAIS ALTO DO TALVEGUE 103,00 m PONTO MAIS BAIXO DO TALVEGUE
93,99 m

COMPRIMENTO "TOTAL" DO TALVEGUE 0,55 km (lançamento)

DADOS DO CONJUNTO GUIA/SARJETA

LARGURA DA SARJETA 0,30 m
COEFICIENTE DE RUGOSIDADE 

(SARJETA)
0,015 n

ALTURA DA GUIA 0,15 m COEFICIENTE DE RUGOSIDADE 0,013 n

DECLIVIDADE TRANSVERSAL 6,67 % ALTURA DA LAMINA 0,13 m

FAIXA MOLHADA DA RUA 2,30 m CAPACIDADE BOCA DE LOBO 0,15 mJ/s
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Tabela 5: Tabela de Cálculo Hidrológico
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PLANILHA DE VERIFICAÇÃO DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL DA SARJETA - MÉTODO DE IZZARD
Pro eto- DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE
r°Je °’ AQUIDAUANA/MS

Propriet.: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Data: 12/03/2021

Parâmetros adotados; Característica da via
Tempo de recorrência 5 anos Altura da guia Yg» 0,15 m
Coeficiente de Run-off 0,70 Largura da sarjeta Ls = 0,30 m I >
Rugosidade média da via 0,0200 Decliv. Transv. da sarjeta Is = 10,00% Y’i I

Yc
Is.Ls * 0,030 1

Ip - Decliv. Transv. da via 3,00%
L - Largura da via (de espelho a espelho) 2,30 m

tc

— U----

■P

TRECHO
Largura do 

Leito 
Carroçavel

Área real de 
contríHjiçâo no 

ponto (rrf)

Decliv idade 
da via 
(mm)

DecSv idade da 
via no ponto 

(rrfní
Distância percorrida na 

sarjeta (m)

Tempo de 
concentr. 

"tc" 
(min)

Int. das 
chuvas

(nMRlh)

Q 
Racional (Izzard) 

(m’/s)

Altura da 
lâmina 
"Yc"

Largura 
da lãm ina 

"Lc“ 
(m)

Altura 
max.da 
lâmina 
■Ymax” 

(m)

Largura 
max. da 
lâmina 

"Lm ax." 
(m)

IP Z

V

Veloc. 
(m/s)

MS-450 8.00 12.300,00 0,0071 0.0071 256,62 17,146 130.644 0,312 0,312 0,16 4,46 0,09 2.30 0,0324 24.245 0,949
ML-01 8.00 6.700,00 0,0040 0,0040 126,88 13,102 130,644 0,170 0,170 - 0,15 3,88 0,09 2,30 0.0324 24.245 0,656

VV-01 7,00 9.800,00 0,0113 0,0113 168,17 12,722 130,644 0,249 0.249 0,14 3,34 0,11 2,30 0,0375 21,905 1,095

ML-02 8,00 4.580,00 0,0110 0,0110 82,74 8,967 130,644 0,116 0,116 0,10 2,60 0,09 2,30 0,0324 24,245 0,875
JO 8,00 2.600,00 0,0508 0,0508 68,21 5,521 130,644 0,066 0,066 0,06 1 34 0,09 2,30 0,0324 24,245 1,347

BAR-01 6,60 8.400,00 0,0291 0,0291 108.93 8,167 130,644 0,213 0,213 0,12 2,45 0,11 2,30 0,0400 20,909 1,519
BAR-02 6,60 3.600,00 0,0117 0,0117 89,72 9,233 130,644 0,091 0,091 0,10 2,05 0,11 2,30 0,0400 20,909 0,873
BAR-3 6,60 1.000,00 0,0080 0,0080 9,00 3,145 130,644 0,025 0,025 0,07 1.21 0,11 2,30 0,0400 20,909 0,550

BAR-4 6,60 5.300,00 0,0156 0.0156 132,87 10,544 130,644 0,135 0,135 0.11 2,29 0,11 2,30 0,0400 20,909 1,072
D6SIP. 6,60 0,00 0,0548 0,0548 66,24 5,323 130,644 0,000 0,000 0,00 0,00 0,11 2,30 0,0400 20,909 0,000

ML-03 8,60 6.700,00 0,0040 0,0040 109.27 12,152 130,644 0.170 0,170 0,14 4,07 0,09 2,30 0.0300 25.556 0,649
ML-04 8,60 7.300,00 0,0040 0,0040 83.93 10,646 130,644 0,185 0,185 0,15 4.23 0,09 2,30 0,0300 25,556 0,663
RD-01 8,00 14 600.00 0,0225 0,0225 80.00 7,482 130,644 0,371 0,371 0,14 3,74 0,09 2,30 0,0324 24,245 1,528

SOUZA-01 7,00 2.900,00 0,0044 0,0044 82.26 10,422 130,644 0.074 0,074 0,11 2,41 0,11 2.30 0,0375 21.905 0,566
RD-02 8,00 0,00 0,0205 0,0205 25,38 4,314 130,644 0,000 0,000 0,00 0,00 0,09 2,30 0.0324 24.245 0,000

OLM. 7,00 2.100,00 0,0186 0,0186 74,05 7,552 130,644 0,053 0,053 0,07 1,46 0,11 2,30 0,0375 21,905 0,897
SOUZA-02 7,00 1.900,00 0,0187 0,0187 50,61 6,230 130,644 0,048 0,048 0,07 1,39 0,11 2.30 0,0375 21,905 0,878
SOUZA-03 7,00 1.200,00 0,0063 0,0063 28,45 5,821 130,644 0,030 0,030 0,07 1,45 0,11 2,30 0,0375 21,905 0,520

BORB. AZ. 7,00 3.900,00 0,0120 0,0120 103,66 9,873 130,644 0.099 0,099 0,10 2,19 0.11 2,30 0,0375 21,905 0,888
ML-05 8,60 5.800,00 0,0040 0,0040 120,13 12,743 130,644 0,147 0,147 0,14 3,82 0,09 2,30 0,0300 25,556 0,626

ARGUEL. 6,10 2.400,00 0,0426 0,0426 76,12 6,138 130,644 0,061 0,061 0,07 1,20 0,12 2,30 0,0436 19,612 1,303

ABEL 7,00 15 400.00 0,0181 0,0181 67.73 7,271 130,644 0,391 0,391 0,16 3,67 0,11 2,30 0,0375 21.905 1,462
SOUZA-04 7.00 4.500,00 0,0082 0,0082 76,05 9,111 130,644 0,114 0,114 0,11 2,55 0.11 2,30 0,0375 21,905 0,797
SOUZA-05 7,00 2.500,00 0,0057 0,0057 58,47 8,478 130.644 0,064 0,064 0,10 2,12 0.11 2,30 0,0375 21,905 0,601
SOUZA-06 7,00 2.000.00 0,0193 0,0193 48,36 6.043 130.644 0,051 0,051 0.07 1,41 0.11 2,30 0,0375 21,905 0,900
CARAJÁS 7,00 2.500,00 0,0328 0,0328 77,72 6,673 130,644 0,064 0,064 0,07 1,38 0.11 2,30 0,0375 21,905 1,161

SOUZA -07 7,00 1.900,00 0,0166 0,0166 57,34 6,830 130,644 0,048 0,048 0,07 1.43 0,11 2,30 0,0375 21,905 0,838
SOUZA-08 7.00 1.900,00 0,0050 0,0050 51,57 8,109 130,644 0,048 0,048 0,09 1,92 0,11 2,30 0,0375 21,905 0,535
SOUZA-09 7.00 600,00 0.0141 0.0141 26.97 4,857 130.644 0.015 0,015 0,05 0,79 0,11 2,30 0,0375 21,905 0,592

' D6SIP. 7,00 0,00 0,0418 0,0418 64,28 5.671 130,644 0,000 0,000 0,00 0,00 0.11 2,30 0,0375 21.905 0,000

Tabela 6: Tabela de verificação de sarjeta - Método de Izzard
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7.0 - MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA DE 
GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
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7.1 - PRELIMINARES

7.1.1- OBJETO

As presentes especificações referem-se aos serviços necessários para a execução das 

obras de Galerias de Águas Pluviais, bem como fixa as normas mínimas e indica as principais 

características dos materiais a serem empregados.

7.1.2- GENERALIDADES

A execução dos serviços obedecerá às normas da ABNT - NBR 12266 e as normas e 

instruções complementares que forem fornecidas pela fiscalização.

Caberá a empreiteira a responsabilidade da segurança e da boa execução das obras, 

ficando a seu critério a elaboração do planejamento dos trabalhos bem como a escolha do 

equipamento auxiliar de construção, como melhor lhe convier.

O empreendedor, entretanto, poderá exigir o equipamento mínimo, visando à obtenção 

do ritmo de trabalho programado e a perfeição da execução das obras.

7.2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

7.2.1-GENERALIDADES

a) A empreiteira deverá permitir a fiscalização, espontânea e de todos as formas, o cabal 

desempenho das suas funções dentro destas especificações, do contrato e, nos casos omissos 

ou imprevistos, dentro das normas de boa técnica.

b) A empreiteira deverá colocar à disposição da fiscalização todos os meios de qualquer 

natureza, necessários e aptos a permitir o controle dos serviços executados e daqueles em 

execução das instalações das obras, dos materiais dos equipamentos.
V

c) Ficam reservados à fiscalização o acerto e a autoridade para resolver todo e qualquer 

caso singular, omisso ou não, previsto no contrato, nestas especificações, no projeto em tudo 

mais que de qualquer forma se relacione ou venha a se relacionar direta ou indiretamente com 

a obra em questão. Em caso de dúvida a fiscalização submeterá o assunto à instância superior.
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d) Os trabalhos que forem rejeitados pelo empreendedor, deverão ser refeitos pela 

Empreiteira, sem ônus para o empreendedor.

7.2.2 - INSTALAÇÕES E SERVIÇOS PREPARATÓRIOS

Compreendem de um modo geral, os meios necessários a realização integral da obra, 

tais como:

a) fornecimento, transporte e instalações de todas as máquinas e equipamentos 

necessários para bom funcionamento da obra;

b) barracões para escritório, alojamento, refeitório, depósitos de materiais, garagem, 

oficina etc., dimensionados e localizados de modo a atender as necessidades reais da obra e 

sujeitos a aprovação da fiscalização.

c) execução de placas relativas a obras, de acordo com os desenhos padrões do CREA - 

MS, ou outros desenhos que venham a ser apresentados pelo empreendedor, sendo obrigatória 

a colocação a manutenção das mesmas em cada frente de trabalho além da placa principal que 

deverá ser colocada junto ao escritório da obra.

7.3 - MATERIAIS A EMPREGAR

7.3.1-CONDIÇÕES  GERAIS

Todo o material a serem empregados na obra deverá ser novo comprovadamente de 

primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente a estas especificações:

Ao interromper: »

• Deixar barras de ferro cravadas na superfície interrompidas;

• Procurar deixar a face interrompida a mais áspera possível;

Ao reiniciar:

• Remover a nata de cimento e a areia existente em toda a superfície interrompida;

• Limpar a ferragem deixada cravada e limpar completamente a junta.
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7.3.2-FERRAGEM

• Para amarrações, empregar-se-á o arame recozido n9 18.

• As barras das armaduras deverão ser limpas de ferrugem, poeira ou quaisquer 

substâncias nocivas que venham a diminuir sua aderência ao concreto.

7.4 - DOS SERVIÇOS PROPRIAMENTE DITOS

7.4.1 - DISPOSIÇÕES GERAIS

O emprego de qualquer dos materiais básicos adiante relacionados, estará sujeito a 

fiscalização, que decidira sobre a utilização, face as Normas Brasil.eiras, ou laudos emitidos por 

laboratórios tecnológicos credenciados.

7.4.2-ESPECIFICAÇÕES

• Água

Só deverá ser utilizada água isenta de sais alcalinos, dos graxos ou outras substâncias que 

venham prejudicar a pega do concreto e da argamassa.

• Agregados miúdos

• para concreto.

A areia a ser utilizada será sílico-quartzosas, limpa de grãos angulosos, isenta de materiais 

estranhos e, quando submetida a ensaio de decantação, não deverá perder mais ao que 3% do 

próprio peso. Será de granulometria média de jazida natural.

• para argamassa

Deverão ser fina peneirada, de jazida natural, sílico-quartzosa e limpa.

• aço para as armaduras

As barras deverão ser bitoladas e limpas. Não deverá ter revestimento de pintura, argila, 

alcatrão, ferrugens com óleo.
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• agregados graúdos

A pedra britada utilizada deverá provir de rocha sã, não alterada bem classificada, ser 

resistente, de fratura angulosa, de superfície não vítrea.

Deverá ser limpa, isenta de impurezas, matérias orgânicas, carvão, sais, argilas ou outras 

substâncias que possam prejudicar a resistência e o endurecimento do concreto.

• cimento Portland

O cimento será de fabricação recente e de boa procedência, só sendo aceito na obra com 

acondicionamento da fábrica, embalagem e rotulagem intacta, contendo a marca o peso e o 

local da fabricação.

• cal hidratada

Deverá ser depositada na obra na embalagem original de fábrica.

• madeira

Deverá ser utilizada madeira desempenada, com dimensões qualidades que posam 

garantir a segurança aos operários.

• tijolos

Os tijolos a serem utilizados na execução de alvenaria, deverão ser bem cozidos, 

possuírem sonoridade e duros. As arestas deverão ser vivas, as faces planas, a porosidade não 

deverá ultrapassar a 2% e suas dimensões serem rigorosamente uniformes.

• tubos

Os tubos deverão obedecer, no seu recebimento e emprego, as especificações da ABNT.

Através de exame visual, não deverão apresentar irregularidade de fabricação, como 

seja: fendas, falhas, queimas, saliências, curvaturas, depressões, etc.

7.5 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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A execução dos serviços deverão obedecer as recomendações seguintes:

7.5.1-CONCRETO

7.5.1.1 - CONCRETO MAGRO

Será de modo geral para lastro e em todas as peças que ficarem diretamente afixadas no 

terreno. O traço utilizando será 1:3:6 lançado, sobre base de pedra britada após apiloamento 

conveniente do terreno.

7.5.1.2 - CONCRETO ESTRUTURAL

Não serão permitidas concretagem, sem prévio exame das formas por parte da 

fiscalização e cujo exame estender-se-áas ferragens e materiais a serem utilizados.

7.5.2 - RETIRADA DAS FORMAS

A retirada da forma será feita dentro do estabelecimento pelas normas da ABNT ou a 

critério da fiscalização.

7.5.3 - LANÇAMENTO

O concreto deverá ser lançado logo após a mistura, não sendo permitido, entre 

argamassa e lançamento, intervalo superior a trinta minutos.

Em nenhuma hipótese será permitido o uso do concreto remisturado, assim cada carga 

betoneira deverá ser totalmente utilizada para que a próxima seja carregada.

Antes do lançamento as formas deverão ser completamente molhadas, limpas e 

perfeitamente estanques para não permitir a fuga do cimento. A altura não deverá ultrapassar 

a l,5m para com altura superior, deverão ser previstas janelas que serão perfeitamente 

fechadas á medida que avança a concretagem.
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7.5.4 - PRECAUÇÕES NECESSÁRIAS

O projeto deverá ser respeitado em todas as suas determinações e as modificações que 

se fizeram necessário deverão ser notificadas, por escrito, com a devida antecedência, para que 

a fiscalização tome conhecimento e autorize.

A execução dos serviços deverá ser feita segundo estas especificações e os casos 

omissos serão resolvidos a critério da fiscalização.

A mão de obra deverá ser realizada por operários especializados, ficando inteiramente 

a critério de a fiscalização impugnar qualquer trabalho em execução ou executado que não 

obedeça-a as condições aqui exposta.

7.5.5 - LOCAÇÃO DOS COLETORES

De posse das plantas integrantes o projeto da obra, deve-se inicialmente, proceder á 

locação dos eixos dos coletores, partindo, em cada, trecho, de jusante para montante e 

utilizando-se um aparelho, apropriado com este objetivo.

Os serviços de referência, alinhamento e pontos característicos da obra serão assinados 

no terreno, por meio de marcos adequados, que serão assentados de 20 em 20 metros, 

alinhados com teodolito, as medidas tomadas com trena de aço e devidamente amarrados a 

testemunhas permanentes, de modo a ficarem bem definidos e fixados.

O nivelamento será feito com nível de topógrafo, tomando-se a referência de nível 

levantamento para o projeto, distribuindo, igualmente, por todo o alinhamento dos coletores 

referências de nível em número suficiente para permitirem uma ampla verificação de todas as 

cotas. ,

Mas onde os coletores são de maior diâmetro, é necessário o máximo cuidado no 

nivelamento base dos trabalhos devido às pequenas declividades dos gradientes.

Deverão ser obedecidos rigorosamente os alinhamentos e as cotas definidas no projeto.
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7.5.6 - ESCAVAÇÃO

Os trabalhos de escavação serão executados de forma manual ou mecânica, de acordo 

com as convivências da Empreiteira, verificando-se, porém os interesses da fiscalização, 

conforme as declividade e cotas contidas nos perfis dos coletores ou ramais.

As escavações para coletores e emissários serão feitas em taludes verticais e largura 

mínima de escavação da vala será de 2,0 vezes o diâmetro do coletor a ser assentado.

V

Essas escavações deverão permanecer abertas o menor intervalo de tempo possível.

O serviço será conduzido de tal modo, que haja drenagem natural das cavas, utilizando- 

se a própria rede em construção. Para isso, o sentido da escavação em cada trecho deverá ser 

adotado sempre que possível, de jusante para montante.

7.5.7 - LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL ESCAVADO

O material escavado que poderá ser utilizado no preenchimento das valas será colocado 

de um lado da vala. Do outro ficarão os materiais escavados que não poderão ser aplicados, as 

tubulações e todo material necessário ao trabalho.

A distância mínima entre a borda da vala e o monte de terra deverá ser de 0,60 metros.

7.5.8 - REATERRO

O espaço compreendido entre a base do assentamento e a cota acima, definida pela 

geratriz superior do tubo deve ser de 1,5 (uma vez e meia) o diâmetro do tubo, que deverá ser 

preenchido com material e cuidadosamente selecionando, isento de raízes, pedra ou outros 

materiais duros homogêneos, adensado em camadas de 0,20m (vinte centímetros) de 

espessura.

O restante do aterro deve ser procedido de maneira que resulte uma densidade 

aproximadamente igual a que se apresenta no solo das paredes das valas, utilizando-se de 

preferência, o mesmo tipo de solo, isento de pedras grandes ou corpos estranhos de dimensão 

notável.
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7.5.9 - REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE

O material que não foi empregado no enchimento ou aterro das valas e não utilizado na 

regularização do leito dos passeios deverá ser removido do local da obra pela Empreiteira. A 

quantidade deste material é normalmente igual ao volume de tubos assentados.

7.5.10 - FORMAS E ESCORAMENTOS

As formas serão executadas com esmero, de acordo com a prática recomendada de 

modo a garantir as dimensões das peças a serem executadas.

Deverão ser suficientemente fortes para que possam suportar o peso do concreto e 

ajustado para evitar vazamentos de concreto.

Usar-se-á escoramentos em todos os casos e poderá ser realizado de modo contínuo 

descontínuo ou por meio de esteios.

O escoramento deverá ser rígido, seguro tanto no sentindo horizontal como diagonal.

Em qualquer tipo de escoramento deve-se evitar o uso de pregos a fim de facilitar o 

desmonte e a remoção do madeiramento utilizado.

Qualquer tipo de escoramento poderá ser empregado quando especificação ou não 

desde previamente aprovado pela fiscalização.

7.5.11 - NIVELAMENTO DO FUNDO DAS VALAS

Após a abertura das valas, deve-se proceder ao nivelamento das mesmas, o que poderá 

ser feito por qualquer processo, um dos quais pode ser perfeitamente usado, é descrito a seguir:

O processo utiliza um fio metálico ou de nylon, esticado longitudinalmente sobre a vala, 

em cima de travessas presas em estacas, em ambos os lados da vala, travessas essas usadas 

devidamente niveladas.
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A linha de aço ou nylon deverá ser paralela ao greide do fundo da vala, de uma distância 

conhecida, o que permitirá, com auxílio de uma medida, verificar a declividade nos diVersos 

pontos do trecho considerado.

7.5.12 - CARGA E DESCARGA DE TUBOS

A carga e a descarga dos tubos deverão ser feitas cuidadosamente, utilizando-se cordas, 

evitando-se choques e, sobretudo, não os atirar de cima de veículos, preferenciais utilizarem 

descarga por "munck".

Os tubos deverão ser descarregados ao lado as valas, próximo ao local de assentamento, 

a fim de se evitar o arrastamento por grandes distâncias.

7.5.13 - BASE DA TUBULAÇÃO

A base para assentamento das tubulações não deverá possuir raízes, torrões duros ou 

pedras soltas ou outros materiais duros.
0

O assentamento dos tubos será feito em terreno firme, de resistência uniforme, tanto 

quanto possível de material plástico, com o fundo da vala adaptado exatamente com base do 

tubo.

Qualquer excesso de escavaria ou depressão no fundo da vala, abaixo da linha de perfil, 

será preenchido com material selecionado.

Se o fundo da vala for úmido lamacento, os operários não poderão trabalhar com 

eficiência, os tubos não poderão ser assentados em fundação firme obedecendo ao bom 

alinhamento e declividade rigorosamente e torna-se difícil ou impossível obter-se boas juntas.

O escoramento da vala será então imprescindível e poderá ser feito por drenagem, por 

bombeamento ou pelo uso de um sistema de ponteiras de sucção, deve-se, em seguida, 

procurar consolidar o terreno com empedramento, ou ainda, por meio de estacas.
V

Sobre o empedramento deverá ser procedido como nos casos de leito com rocha.

7.5.15 - ALINHAMENTO DA TUBULAÇÃO
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O mesmo fio metálico sobre travessas, que serve de base para o velamento do fundo 

das cavas, e automaticamente, nivelando as bases e greide das tubulações, deverá estar no eixo 

da tubulação para o seu alinhamento.

O alinhamento será com fio de prumo pela linha metálica de referência.

7.5.16 - ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO

A descida da tubulação na cava deverá ser feita cuidadosamente, evitando-se choques 

e, sobretudo, não os atirando da borda da escavação.

O assentamento da tubulação só será feito depois de observadas atentamente, as 

declividades e cotas de cada trecho, bem como as condições de suas bases.

Os tubos deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

O enchimento da cava, em volta da tubulação, deverá merecer as melhores atenções da 

fiscalização, para observar que a Empreiteira faça em ambos os lados simultaneamente, em 

camadas máximas de 20 cm rigorosamente apiloados até, no mínimo 30 cm acima do topo de 

tubo.

O material aplicado nesse enchimento não deverá possuir raízes, pedras ou outros 

materiais duros.

7.5.17 - ESGOTAMENTO

Quando a escavação atingir o lençol de água, fato que poderá criar obstáculos á perfeita 

execução da obra dever-se á ter o cuidado de manter o terreno permanentemente drenado, 

impedindo-se que a água se eleve no interior da vala, pelo menos até que o material que compõe 

a juta da tubulação atinja o ponto de estabilização.

O esgotamento poderá ser feito por meio de bombas, por rebaixamento do lençol de 

água ou por qualquer outro meio aprovado pela fiscalização.
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Quando o esgotamento for feito por meio de bombas, a água retirada deverá ser 

encaminhada para as galerias de águas pluviais ou valas mais próximas, por meio de calhas, a 

fim de evitar o alagamento das superfícies vizinhas ao local de trabalho.

Quando for aconselhável, o esgotamento feito por rebaixamento do nível de água, será 

executado por bombeamento contínuo e será constituído por um sistema de bombas 

centrifugas.

7.5.18-JUNTAS
■J

Antes da execução de qualquer tipo de junta, deve ser verificado se as extremidades dos 

tubos estão perfeitamente limpas.

Quando os tubos forem do tipo ponta e bolsa, a ponta deverá ficar perfeitamente 

centralizada em relação a bolsa.

O material de enchimento das juntas que extravasar desta para o interior do tubo, 

deverá ser retirado com ferramenta apropriada.

As juntas para os tubos de concreto tipo ponta e bolsa, poderão ser de argamassa de 

cimento e areia, no traço 1:3 em volume.

7.5.19 - POÇOS DE VISITA

Os poços de visita, normalmente, são constituídos de duas partes, a câmara de trabalho 

cujas dimensões mínimas devem permitir a inserção de um círculo de l,10m de diâmetro e 

câmara de acesso ou chaminé cujas dimensões devem permitir a inserção de um círculo de 

0,60m de diâmetro.

A câmara de trabalho deverá ter maior altura possível, além de permitir o trabalho no 

seu interior, em condições satisfatórias. A chaminé que suportarão tampão na sua parte 

superior terá 1,00 metros de altura máxima e poderá constituir-se de tubos de concreto armado 

de 0,60m de diâmetro.
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O poço de visita terá um embasamento de concreto de traço 1: 3: 5 em volume, com 

0,20m de espessura, tendo em planta uma saliência de 0,15m em relação á face externa das 

paredes. Esse embasamento devera repousar em terreno firme ou devidamente consolidado.

Para a descida ao fundo do poço de visita, deverão ser implantados pela parede, durante 

a construção degraus de ferro fundido, espaçados entre si verticalmente no máximo de 0,30m.

7.5.20 - BOCAS DE LOBO.

As bocas de lobo serão executadas de acordo com as especificações em anexo deste 

memorial.

Após completar o reaterro da vala, dentro da técnica indicada, de vem se tomadas 

providências para que a pavimentação seja restaurada em perfeitas condições de acordo 

também coma técnica recomenda.

Para isso, a Empreiteira deverá ter o máximo de cuidado por ocasião da abertura da 

pavimentação, a fim de não afetar as áreas vizinhas.

Á Empreiteira será a única responsável pela salvaguarda dos materiais de pavimentação 

retirados e que poderão ser reempregados mais tarde.
■J

Caso não sejam empregados na obra, deverão, sem ônus para o empreendedor serem 

recolhidos pela Empreiteira aos depósitos ou a outros locais eventualmente indicado pela 

fiscalização a aprovados pela Prefeitura.
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8.0 - OBRAS COMPLEMENTARES
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8.1 MEIO-FIO E SARJETAS

Os meios-fios são usados para marcar, fisicamente, o limite das plataformas das vias, 

geralmente separando as faixas dos veículos das faixas de passeio e canteiros. Eles protegem os 

bordos da pista dos efeitos da erosão causada pelo escoamento de água.

As sarjetas são canais longitudinais que acompanham o sentido das vias e são destinados 

a coletar e conduzir as águas superficiais da faixa pavimentada e da faixa de passeio até o 

dispositivo de drenagem, boca de lobo, galeria etc. Dessa forma o conjunto guia-sarjeta tem a 

função de interceptar o escoamento superficial e conduzir o fluxo d'água para pontos de coleta.

8.1.1 EXECUÇÃO

Para a execução dos meios-fios e sarjetas, a superfície do terreno deverá^ estar 

devidamente regularizada (de acordo com a seção transversal do projeto), lisa e isenta de 

partículas soltas ou sulcadas. Recomenda-se também que o terreno não apresente umidade 

excessiva nem solos turfosos, micaceos ou com substâncias orgânicas. Após a regularização do 

terreno, iniciará a instalação de formas metálicas, previamente untadas com desmoldante e 

em seguida será lançado o concreto, onde este será dosado para que tenha uma resistência 

à compressão aos 28 dias de ISmpa. Durante o lançamento o concreto será vibrado de tal 

forma que não fique vazios. O meio-fio deverá ser executado conforme as dimensões definidas 

no projeto.

8.1.2 PINTURA-CAIAÇÃO

Todas as superfícies a serem a pintadas deverão ser cuidadosamente limpas e corrigidas 

de quaisquer defeitos de revestimento antes do início dos serviços. Caiação é um tipo de pintura 

natural que produz um efeito limpo no meio fio, a mistura necessária é (cal + água) com fixador 

cola para pintura O base de cal e tintas em pó. Fixa com segurança e pode ser aplicado em todo 

tipo de caiação e acelera o processo de fixação de caiações, o qual deverá ter duas demãos e só 

poderá ser aplicada quando a precedente estiver completamente seca.

Pintura de meio-fio, serviço de natureza complementar de pavimentação de vias com a 

finalidade de ressaltar a limpeza dos logradouros/ruas, bem como orientar o trafego de veículos.
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8.2 PASSEIO E ACESSIBILIDADE

Os passeios públicos são elementos complementares aos serviços de drenagem, destinados a 

caracterizar os espaços adjacentes aos meios-fios, externamente ao pavimento, em segmentos 

onde se torna necessária a orientação e disciplina do tráfego de pedestres, como canteiros 

centrais, interseções, obras-de-arte e outros pontos singulares.

8.2.1 EXECUÇÃO

Será feita calçada em concreto fck=20,0 MPA, espessura de 0,07 metros e juntas de 

dilatação a cada 2,00 metros, sendo moduladas com ripas de 0,05x0,02 metros. A larguta das 

calçadas será de 1,20 metro.

Os serviços da execução do passeio (calçada) devem ser precedidos de limpeza do 

terreno no qual será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. A superfície de 

fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de acordo com a seção transversal 

do projeto, apresentando-se lisa e isenta de partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve 

apresentar solos que contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de 

infiltrações d'água ou umidade excessiva.

Antes de lançar o concreto, após a regularização do terreno, deve-se umedecer a base 

e as ripas, irrigando-as ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado 

com uma enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento 

aproximado de l,50m. À medida que se for procedendo à regularização, as pontas de ferro que 

sustentam as ripas devem ir sendo retiradas. O acabamento é feito com uma desempenadeira 

comum de madeira.

8.2.2 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

As rampas de rebaixamento de calçada devem estar juntas às faixas de travessia de 

pedestres ou próximos as esquinas como um recurso que facilita a passagem do nível da calçada 

para o da rua, melhorando a acessibilidade para as pessoas com: mobilidade reduzida, 

empurrando carrinho de bebê, que transportam grandes volumes de cargas e aos pedestres em 

geral. As normas NBR 12255/1990 e NBR9050/2004 devem ser consultadas pelo executor dos 

serviços.
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9.0-SINALIZAÇÃO
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Os parâmetros utilizados foi a Resolução do CONTRAN N^ 180, DE 26 de agosto de 2005 

que aprovou o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, VOLUME I Sinalização Vertical de 

Regulamentação e VOLUME IV Sinalização Horizontal. «

9.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

9.1.1 DEFINIÇÃO

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de marcas, 

símbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento com a finalidade de 

fornecer informações que permitam aos usuários das vias adotarem comportamentos 

adequados, de modo a aumentar a segurança e fluidez do trânsito, ordenar o fluxo de tráfego, 

canalizar e orientar os usuários da via.

9.1.2 FUNÇÃO

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as 

condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e 
1/ 

informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a 

segurança e ordenar os fluxos de tráfego.

A sinalização horizontal é classificada segundo sua função:

• Ordenar e canalizar o fluxo de veículos;

• Orientar o fluxo de pedestres;

• Orientar os deslocamentos de veículos em função das condições físicas da via, 

tais como, geometria, topografia e obstáculos;

• Complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação, 

visando enfatizar a mensagem que o sinal transmite;

• Regulamentar os casos previstos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Em algumas situações a sinalização horizontal atua, por si só, como controladora de 

fluxos. Pode ser empregada como reforço da sinalização vertical, bem como ser complementada 
1/ 

com dispositivos auxiliares.
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9.1.3 MATERIAIS

Na sinalização horizontal serão utilizadas tintas retrorrefletiva a base de resina acrílica 

com microesfera de vidros.

9.1.4 APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO

Para a aplicação de sinalização em superfície com revestimento asfáltico ou de concreto 

novos, deve ser respeitado o período de cura do revestimento. Caso não seja possível, a 

sinalização poderá ser executada com material temporário, tal como tinta de durabilidade 

reduzida.

A superfície a ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, óleos, graxas ou qualquer 

outro material que possa prejudicar a aderência da sinalização ao pavimento. Na reaplicação da 

sinalização deve haver total superposição entre a antiga e a nova marca/inscrição viária. Caso 

não seja possível, a marca/inscrição antiga deve ser definitivamente removida.

9.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

9.2.1 DEFINIÇÃO

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais 

apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, 

transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante 

símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

A sinalização vertical tem a finalidade de fornecer informações que permitam aos 

usuários das vias adotar comportamentos adequados, de modo a aumentar a segurança, 

ordenar os fluxos de tráfego e orientar os usuários da via.
ti

9.2.2 CLASSIFICAÇÃO

A sinalização vertical é classificada segundo sua função, que pode ser de:

• Regulamentar as obrigações, limitações, proibições ou restrições que governam o uso 

da via;
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• Advertir os condutores sobre condições com potencial risco existentes na via ou nas 

suas proximidades, tais como escolas e passagens de pedestres;

• Indicar direções, localizações, pontos de interesse turístico ou de serviços e transmitir 

mensagens educativas, dentre outras, de maneira a ajudar o condutor em seu 

deslocamento.

9.2.3 DEMANDAS ESPECÍFICAS E SOLUÇÕES ADOTADAS NO PROJETO PARA A ÁREA DE 

INTERVENÇÃO:

As soluções apontadas no projeto estão em consonância com as demandas específicas 
■J

da área de intervenção, tendo sido adotado como sinal de regulamentação a Placa RI e como 

sinais de indicação de direções placa indicativa do nome das ruas beneficiadas.
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10.0 - SEGURANÇA E DANOS
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10.0 MEDIDAS A SEREM SEGUIDAS

As obras serão implantadas sob orientação do engenheiro que deverá conduzi-las, 

conforme especificações e medidas de segurança que venham julgar necessária.

Na execução dos trabalhos, quaisquer que sejam, deverá haver proteção contra o risco 

de acidentes, com relação à própria pessoa da Empreiteira e a terceiros, independentemente 

da transferência daquele risco a companhias ou institutos seguradores.

Para isto, a Empreiteira deverá cumprir fielmente o estabelecido na Legislação Nacional 

no que concerne à segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as boas 

normas, a critério da fiscalização, apropriadas e específicas a segurança de cada tipo de serviço.

A Empreiteira será responsável por todo e qualquer dano, seja de que natureza for, 

causado ao Estado, á própria obra em particular, a terceiros ou a propriedade de terceiros, 

provenientes da execução de serviços a seu cargo ou de sua responsabilidade direta ou indireta.

A responsabilidade geral da construção, de todos as formas, recairá sobre Empreiteira, 

e deverá acompanhá-la e com direito a interrompê-la enquanto não foram aceitas as mçdidas 

de segurança julgada necessárias.

Aquidauana, 30 de março de 2021.

Uís JAlberto
engenheiro civil

CREA-. 5»V.\\399-8MSP
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Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana

DECLARAÇÃO ÁREA BEM COMUM DO POVO

Declaro que a área de intervenção do Contrato de Repasse 892999 é bem de uso comum 

do povo pertencente e ao Município de Aquidauana, de acordo com a Constituição Federal e os 

arts. 98 e 99 do Código Civil, e não possui matrícula em cartório de registro de imóveis, conforme 

disposto na Lei n? 6.015, de 31/12/1973.

Aquidauana-MS, 09 de julho de 2021.

Prefeito Municipal

Rua Luiz da Costa Gomes, 711 • CEP 79200-000 • Aquidauana - MS 
Telefone: 67 3240-1400 CNP.I: 03,452.299/0001-03
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GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR -

SEMAGRO

DECLARAÇÃO AMBIENTAL ELETRÔNICA N°. 002341/2019

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA) OU NOME (PESSOA FÍSICA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ/MF ou CPF/MF
03.452.299/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL - PESSOA JURÍDICA OU R.G - PESSOA FÍSICA

ENDEREÇO DO REQUERENTE
RUA LUIZ DA COSTA GOMES, N’ 711, VILA CIDADE NOVA

MUNICÍPIO
AQUIDAUANA

UF
MS

CEP
79200-000

TELEFONE PARA CONTATO
(67) 3240-1436

ATIVIDADE PRETENDIDA:
Pavimentação em área urbana

Analisadas as informações prestadas pelo requerente, DECLARAMOS que a atividade 
p "Pavimentação em área urbana" é isenta de Licenciamento Ambiental Estadual.

Local e Data de Emissão: Campo Grande, 22 de Março de 2019

- Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado, não exime o 
empreendedor do cumprimento da legislação ambiental e o sujeita à fiscalização e anulação da presente 
declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções 
administrativas cabíveis.

- O titular da atividade deve cumprir com a legislação específica nos casos em que a atividade proposta 
estiver inserida em unidade de conservação, área de preservação permanente (APP) ou qualquer outro tipo 
de área legalmente protegida.

- O titular de atividade isenta do licenciamento ambiental estadual deverá providenciar a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos gerados em seu empreendimento.

- Será comum entre o proprietário/possuidor das áreas e aquele que executou diretamente a intervenção, a 
responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes das intervenções realizadas com vistas à 
implantação ou operação da atividade isenta do licenciamento ambiental estadual.

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUL

4002470215647546



GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR -

SEMAGRO

DECLARAÇÃO AMBIENTAL ELETRÔNICA N9. 012282/2019IMASUL

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE
RAZÃO SOCIAL (PESSOA JURÍDICA) OU NOME (PESSOA FÍSICA)

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CNPJ/MF ou CPF/MF
03.452.299/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL - PESSOA JURÍDICA OU R.G - PESSOA FÍSICA

ENDEREÇO DO REQUERENTE
RUA LUIZ DA COSTA GOMES, N® 711, VILA CIDADE NOVA

MUNICÍPIO UF CEP TELEFONE PARA CONTATO
AQUIDAUANA MS 79200-000 (67)3240-1436

ATIVIDADE PRETENDIDA:
Pavimentação em área urbana

Analisadas as informações prestadas pelo requerente, DECLARAMOS que a atividade 
"Pavimentação em área urbana" é isenta de Licenciamento Ambiental Estadual.

Local e Data de Emissão: Campo Grande, 25 de Novembro de 2019

- Esta declaração está vinculada à exatidão das informações apresentadas pelo interessado, não exime o 
empreendedor do cumprimento da legislação ambiental e o sujeita à fiscalização e anulação da presente 
declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como à autuação e imposição de sanções 
administrativas cabíveis.

- O titular da atividade deve cumprir com a legislação específica nos casos em que a atividade proposta 
estiver inserida em unidade de conservação, área de preservação permanente (APP) ou qualquer outro tipo
de área legalmente protegida.

- O titular de atividade isenta do licenciamento ambiental estadual deverá providenciar a destinação 
ambientalmente correta dos resíduos gerados em seu empreendimento.

- Será comum entre o proprietário/possuidor das áreas e aquele que executou diretamente a intervenção, a 
responsabilidade por eventuais danos ambientais decorrentes das intervenções realizadas com vistas à 
implantação ou operação da atividade isenta do licenciamento ambiental estadual.
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ça de Instalação e Operação
1MASUL

Processo N° 71/005373/2021 LIO N°:30 Ano: 2021
N° Licença Anterior:
Data de Expedição:

O INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL - IMASUUMS, autarquia vinculada à SECRETARIA DE 
ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uao das 
atribuições que lhes são conferidas pela Lei n° 4.640, de 24 de dezembro de 2014, EXPEDE a presente LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO - LIO, de acordo com a Lei n° 2.257, de 09/07/2001 e suas alterações posteriores, e 
normatizada através da Resolução SEMADE n° 09 de 13/05/2015.

Requerente: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA- CPF/CNPJ: 03452299000103
MS

Endereço do Empreendimento: Bairro São Francisco - diversas ruas
Complemento:
Bairro: Município Aquidauana CEP: 79200-000 UF: MS

Bacia Hidrográfica: Paraguai/Rio Miranda Corpo Receptor: Córrego Guanandy
Área Ocupada Prevista: 661,49 m Área Total: 11,93 hectares

Atividade: 2.69.1 - SISTEMA DE DRENAGEM URBANA - lançamento ou disposição final das águas 
coletadas/drenadas.

capacidade: 2,31 nP/seg VALIDADE LICENÇA: 10 anos(s)
coordenada S: 20°28'08.32" coordenada W: 55O45'18.87"

Condlcionantes Especificas:

1. Esta Licença autoriza a Instalação e Operação do Sistema de Drenagem Pluvial Urbana, que será executado em 
Tubos de Concreto do tipo ponta e bolsa nas seguintes Ruas do Bairro São Francisco: Rua dos Barbosas (entre a 
Rua dos Freixes e Rua Joaninha) com 0 0,60 m em uma extensão de 88,99 m; Rua Joaninha (entre a Rua Miguel 
Lanzelloti e Rua dos Barbosas) com 0 0,80m em uma extensão de 55,61 m; Rua Joaninha (esquina com a Rua dos 
Barbosas até o acesso ao Dlssipador 01) com 0 0,80m em uma extensão de 9,40 m; Rua dos Barbosas até o acesso 
ao Dissipador 01 com 0 l,00m em uma extensão de 78,42m; Rua dos Souza (entre a Rua das Oliveiras e Rua 
Argueiho) com 0 0,60m em uma extensão de 83,47 m; Rua Arguelho (entre a Rua dos Souza e Rua Borboleta Azul) 
com 0 0,60m em uma extensão de 67,24 m; Rua Abel (entre a Rua dos Souza e Rua Miguel Lanzelloti) com 0 
0,60m em uma extensão de 03,51 m; Rua dos Souza (entre a Rua dos Carajás e Rua Abel) com 0 0,60m em uma 
extensão de 101,97 m; Rua dos Souza (entre a Rua Arguelho e Rua dos Carajás) com 0 0,80m em uma extensão de 
107,04 m; Rua dos Souza (esquina com a Rua Arguelho até o acesso ao Dissipador 02) com 0 l,00m em uma 
extensão de 11,68 m; Rua dos Souza até o acesso ao Dissipador 02, com 0 l,00m em uma extensão de 54,16 m; 
totalizando uma extensão de 661,49 metros de Galeria de Drenagem Pluvial Urbana com 02 (dois) Dissipadores de 
Energia tipo impacto modelo Dl - 01 nas Coordenadas Geográficas: Dissipador 01: Latitude (S): 20°28'8.32"S - 
Longitude (W): 55°45'18.87"W, Dissipador 02: Latitude (S): 20°28'19.49"S - Longitude (W): 55°45'25.13"W;
2. Antes do início das obras de Infraestrutura, deverá apresentar ao IMASUL/MS, a Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART de Execução do Responsável Técnico pela execução das obras;
3. Após implantada toda a Infraestrutura do Empreendimento, e antes de sua efetiva Operação, deverá ser 
protocolado neste IMASUL/MS o Relatório Técnico de Conclusão - R.T.C. acompanhado de sua respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica - ART;
4. Promover inspeção, manutenção e limpeza periódicas nos dispositivos de drenagem (bueiros, poços de visita, 
bocas de lobo, dlssipador de energia e afins), devendo atender as normas e legislações vigentes para a devida 
manutenção e limpeza dos mesmos;
5. As atividades consideradas complementares e/ou de apoio, a exemplo de Canteiro de Obras (caso houver), 
passíveis de Licenciamento Ambiental, deverão ser devidamente licenciadas junto a este IMASUL/MS;
6.0 empreendedor deverá executar os serviços de terraplenagem de modo a provocar o mínimo possível de 
interferências ambientais nas áreas adjacentes e adotar, desde o Início das obras, medidas adequadas de 
monitoramento e controle de processos erosivos;
7.0 Empreendedor deverá implantar medidas de segurança de tráfego de veículos e circulação de pedestres 
mantendo a obra sinalizada com indicativos de alerta a uma distância mínima de 100 (cem) metros e de acordo com 
as normas técnicas e leoislacão de trânsito vioente: CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES FLS 02/03../ '

Estado de Mato Grosso do Sul r"
Insiduic de Me-o Ambenie de Mato Grosso do Sul 7
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CONTINUAÇÃO DAS CONDICIONANTES ESPECÍFICAS DA LIO N° 30/2021.

8.0 Empreendimento deverá contemplar medidas preventivas de modo a evitar processos erosivos, emissão de poeira 
e ruídos, contaminação do solo e da água, quer sejam superficiais ou subterrâneas, por produtos derivados de petróleo 
e outros, promovendo a contenção e disposição adequada das águas pluviais no entorno do Dissipador de Energia;
9.0s Resíduos de Construção Civil deverão ser coletados, separados, armazenados e destinados de forma apropriada 
evitando a contaminação do solo e ao entorno do Empreendimento;
10.0 IMASUL/MS, não autoriza o lançamento de qualquer material poluente na Rede de Drenagem e/ou Corpo D'água, 
podendo autuar em conformidade com a Lei Estadual n° 90/80 e Decreto Estadual n° 4.625/88;
11.0 IMASUL/MS reserva-se o direito de, a qualquer momento e de acordo com as normas legais, exigir melhorias e/ou 
alterações nas instalações operacionais da Atividade;
12.Todas as medidas mitigadoras propostas deverão ser adotadas;.............................................................................. /



CONDICIONANTES GERAIS DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO N° 30 / 2021

1. Esta Licença não isenta o empreendedor de cumprir as formalidades legais junto aos órgãos federais, 
estaduais ou municipais;
2. A eficiência do Sistema de Controle Ambiental - SCA é de responsabilidade exclusiva do empreendedor 
e do responsável técnico pelo projeto/execução;
3.0 IMASUUSEMAGRO/MS reserva-se o direito de a qualquer momento e de acordo com as normas 
legais, exigir melhorias e/ou alterações na operacionalização do Sistema de Controle Ambiental;
4. Qualquer alteração na Titularidade e/ou Razão social da empresa deverá ser comunicada 
imediatamente ao IMASUUSEMAGRO/MS;
5. Qualquer alteração, ampliação e/ou diversificação da atividade deverá ser previamente licenciada por 
este IMASUUSEMAGRO/MS;
6. Esta licença deverá permanecer em lugar visível do empreendimento, para efeito de fiscalização;
7. Mediante decisão motivada esta Licença poderá ser suspensa e/ou cancelada, sem prejuízo da adoção 
das outras medidas punitivas administrativas e judiciais, quando ocorrer:
I-Violação ou Inadequação de quaisquer das condicionantes acima descritas ou normas legais;
II - Omissão ou falsa descrição das informações relevantes que subsidiaram a expedição desta Licença;
ill - Supervenlência de graves riscos ambientais e à saúde.

VALIDADE DA PRESENTE LICENÇA: 10 anos da data de sua assinatura.

A renovação desta Licença deverá ser solicitada num prazo mínimo de 120 (cento e vinte) dias anterior 
ao seu vencimento.

Campo Grande, 03 MAI2C21

INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL 

wèborçrt&rtM&Araíjo 
UreKr-Presderte 

IMSUL
Estado de Mao Grosso do Sul

Instituto de Mo o Ambiente de Mato Grosso do Sul
Rua Desembargador Leão Neto do Carmo. S/N - Quadra 03 Setor 03 Parque dos Poderes CEP 70031 -902 Fone (67)3318-5600/(67)3318 5700



Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Aquidauana

Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Urbanismo

Aquidauana, 21 de março de 2019

OUTORGA DE RECURSOS HÍDRICOS

Prezado, conforme consulta ao Instituto de Meio Ambiente de Mato 

Grosso do Sul - IMASUL, referente a Outorga de Recursos Hídricos, vimos pelo presente, 

informar que a referente licença é ISENTA conforme Resolução CERH / MS n° 025, de 03 

de março de 2015, Art. 6o em anexo neste documento.

Sendo só para o momento.

Atenciosamente,

Márlon Dagher Arcé de Oliveira 
Engenheiro Sanitarista e Ambiental 

CREA 20.973 D/MS 
Prefeitura Municipal de Aquidauana

Rua Luiz da Costa Gomes, n’ 711. Vila Cidade Nova. 
Aquidauana - MS. Fone: (67) 3240-1439



RESOLUÇÃO CERH/MS N° 025, de 03 de março de 2015

Estabelece critérios de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos.

O Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Mato Grosso 
do Sul - CERH, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 33° da 
Lei 2.406 de 29 de Janeiro de 2002 e o art. 17° do seu Regimento Interno;

Considerando a necessidade de se definir critérios de outorga, captações, 
acumulações, derivações e lançamentos considerados insignificantes para os corpos de 
água superficiais de domínio do Estado do Mato Grosso do Sul, em atendimento ao art.6° 
do Decreto n.° 13.990 de 02 de julho de 2014.

RESOLVE:

Art. Io Estabelecer nos rios de domínio estadual os critérios de outorga de direito de uso 
dos recursos hídricos, os usos de recursos hídricos considerados insignificantes que 
independem de outorga e os usos de recursos hídricos dispensados de outorga.

Art. 2o Para a análise de disponibilidade hídrica dos corpos hídricos superficiais será 
adotada, como vazão de referência, a Q95 (vazão com permanência de 95% do tempo).

§ Io A vazão máxima outorgável para usos consuntivos será de 70% da vazão de 
referência (Q«s), para um trecho do corpo hídrico considerado;

§ 2o Será suspensa a emissão de novas outorgas quando o limite de captações e 
derivações atingir o valor de 70% da vazão de referência (Q9S);

§ 3° Fica estabelecido o limite máximo individual de 20% da vazão de referência Q99;

Art. 3° São considerados usos Insignificantes que independem de outorga pelo Poder 
Público:

I - Derivações/ regos de água em corpos de águas superficiais, por usuário em um mesmo 
trecho do corpo hídrico, cuja vazão seja igual ou inferior a 2,5 (dois vírgula cinco) L/s;

II - Captações em corpos de águas superficiais, por usuário em um mesmo trecho do corpo 
de água, cuja vazão seja igual ou inferior a 1,5 (um vírgula clnco)L/s;

ffi—Asaeumuloções superficiais, por usuário cm um mesmo curso dc águo, com árco de 
espelho de água com-no máximo 5,0000 (cinco) ho e altura-de barromento de ate 1,0 
(hum) metro;

"III - As acumulações superficiais, por usuário em um mesmo curso de água, com 
até 10.000 m3de vo/ume;" (alterado oela Resolução CERH N 29/2015)

IV - Captação superficial para satisfação das necessidades de pequenos núcleos 
populacionais distribuídos no meio rural, de até 2,5 (dois vírgula cinco) L/s;

§ Io. Um mesmo usuário com vários pontos de captação, derivação e acumulação, no 
mesmo trecho do corpo hídrico será isento ou outorgado com base na somatória de vazões.

§ 2° Os usos insignificantes referidos nos incisos I a IV deste artigo deverão, 
obrigatoriamente, efetuar seu registro no Cadastro Estadual de Usuários de Recursos 
Hídrlcos-CEURH/MS disponível na página do IMASUL;

§ 3o - As captações, derivações e acumulações consideradas como usos insignificantes 
quando propostas pelos comitês de bacia hidrográfica, em suas respectivas áreas de 
atuação, prevalecerão sobre os valores definidos neste artigo.

Art.4°. Os usos de recursos hídricos em corpos de água de domínio estadual considerados 
insignificantes devidamente registrados no CEURH/MS farão jus ao CERTIFICADO DA 
DECLARAÇÃO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS INSIGNIFICANTE, após validação 
pelo IMASUL.

Parágrafo Único: O CERTIFICADO DA DECLARAÇÃO DE USO DE RECURSOS 
HÍDRICOS INSIGNIFICANTE será emitido e produzirá, perante terceiros, os mesmos 
efeitos jurídicos da outorga de direito de uso de recursos hídricos, correspondendo à 
comunicação de obra, referida no § 1° do Art. 11 da Lei 2.406 de 29 de janeiro de 2002.



Art. 5o. Para os fins desta Resolução consideram-se pequenos núcleos populacionais 
distribuídos no meio rural, os povoados e os núcleos referente à população e os domicílios 
recenseados em toda a área situada fora dos limites urbanos, inclusive os aglomerados 
rurais de extensão urbana, na forma definida pelo IBGE com limites máximos de 
aglomerações de até 51 domicílios ou 400 habitantes.

Art. 6o Consideram-se usos de recursos hídricos dispensados de outorga:

I - serviços de escavação e dragagem, em leito de rio ou reservatório, para fins de:
a) desassoreamento;
b) limpeza;
c) conservação de margens;
d) outros fins que não alterem o regime de vazão dos corpos hídricos.

II- captações de água para atendimento de situações emergenciais de combate a incêndio

III - obras de travessia de corpos d'água, tais como pontes, passagens molhadas e dutos;

IV - drenagem urbana.

V - usos de recursos hídricos em corpos d’água de domínio estadual de curta duração que 
não se estabeleçam como uso permanente, ou seja, realizado uma única vez.

VI - Açudes conforme estabelecido no Decreto 13.990 de 02 de julho de 2014.

Parágrafo Único: Os responsáveis pelas interferências relacionadas nos Incisos I a V 
deverão zelar para que o seu dimensionamento não traga prejuízos aos usuários de 
recursos hídricos, atenda às vazões de cheia para o risco compatível com o porte do 
empreendimento, bem como à manutenção das condições de navegabilidade.

Art. 7o Aplicam-se aos usos considerados insignificantes as normas relativas à fiscalização 
por parte do Imasul, assim como as penalidades correspondentes, em caso de 
descumprimento.

Art. 8o Esta resolução não isenta os usuários de água da obrigatoriedade de efetuar o 
licenciamento ambiental e demais autorizações exigidas pela legislação vigente.

Art. 9° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, devendo ser revista em até 
um ano.

Campo Grande, 03 de março de 2015.

JAIME ELIAS VERRUCK
Secretário de Estado de Melo Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMADE 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos
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AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO SUL 

AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS - AGESUL

TERMO DE APROVAÇÃO DE PROJETO PARA INTERLIGAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO URBANA COM A RODOVIA MS-450

PERMISSOR: AGENCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE 
EMPREENDIMENTOS - AGESUL.

PERMISSIONÁRIA: MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - MS - 
CNPJ: 03.452.299/0001-03

PERMISSÃO: APROVAÇÃO DE PROJETO PARA 
INTERLIGAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO URBANA COM A 
RODOVIA MS-450 NO MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA - 
MS.

O presente termo tem por finalidade permitir o uso da faixa 

de domínio da rodovia estadual descrito a seguir, mediante cláusulas e 

condições existentes nos termos da Lei n° 3.344 de 22 de dezembro de 

2006, a título precário e sem direito a exclusividade, podendo este ser 

revogado a qualquer tempo, conforme termos do art. 7o do Decreto n° 

12.526 de 25 de março de 2008.

Pelo presente termo, encaminhamos o projeto em anexo, 

aprovado, para construção de acesso de vias urbanas à rodovia MS-450, 

no município de Aquidauana/MS, objeto do processo n° 57/004625/2021.

OS PROJETOS em pauta, com A PERMISSÃO DE ACESSO POR 

MEIO DA FAIXA DE DOMÍNIO em sua extensão visa INTERLIGAÇÃO DE 

PAVIMENTAÇÃO URBANA COM A RODOVIA MS-450 NO MUNICÍPIO DE

AQUIDAUANA - MS, conforme o projeto constante do processo

JErP/79031-310 
itegov.br

Av. Des. José Nunes da Cunha, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande (M
PABX: (67) 3318-5300/ Gab: 5538 - Fax (67) 3318-5386 - gablnete@seinfi

itegov.br


% AGESUL
AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTAo DE EMPREENDIMENTOS DE MATO GROSSO DO SUL 

administrativo 57/004625/2021, atende as Normas da AGESUL, tendo sido 

recolhida a taxa de Analise Técnica de Projeto, tendo sua aprovação 

validada durante o período de execução dos serviços.

A PERMISSIONÁRIA se responsabiliza por eventuais alterações 

ou intervenções necessárias na citada rodovia, bem como na 

adequação de sinalização caso seja necessária, arcando com todos os 

custos, diretos e indiretos, reterentes ao objeto da autorização, não 

havendo ônus algum para AGESUL.

Este termo tem como Base e Fundamento Legal a Lei n° 3.344 

e Lei n° 4.640 de 24 de dezembro de 2014 e Decreto n° 12.526 de 25 de 

março de 2008, devendo estes serem atendidos na sua integra.

Campo Grande-MS, 23 de junho de 2021.

Emerson Antonio Marques Pereira
Diretor Presidente

Agencia Estadual De Gestão De Empreendimentos 
AGESUL, em exercício

Proáurador-Chefe 
Agencia Estadual Dé'Gestão De Empreendimentos 

AGESUL

Av, Des, José Nunes da Cunha, Bloco 14, Parque dos Poderes, Campo Grande (MS), CEP 79031-310
PABX: (67) 3318-5300/ Gab: 5538 - Fax (67) 3318-5386 - gabinete@seinfra.ms.gov.br

mailto:gabinete@seinfra.ms.gov.br
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CORTE B - B

LAJE - ARMAÇÃO VIGA - ARMAÇÃO

OBJETIVOS

Esta padronização visa estabelecer as formas, 
dimensões, especificações e recomendações técnicas 
para os Dissipadores de Energia da obra

DEFINIÇÕES

É o dispositivo de drenagem que tem a função de adequar 

a velocidade do fluxo para seu seguro lançamento no 
corpo hídrico receptor, evitando o desenvolvimento de 
processos erosivos.

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado deverá ser constituído de cimento 
Portland, agregados e água, com resistência Fck de 15 e 
20 MPa.

As armaduras deverão ser de aço CA-50 e CA-60. Estão 
representadas nos cortes da prancha do desenho.

As formas deverão ser constituídas de chapas de 
compensado resinado travados de forma a proporcionar 
paredes lisas e sem deformações.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, estando incluído, a execução 
dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos 
quadros de consumo, bem como o transporte de todos os 
materiais até o canteiro de obras.

t (

RELAÇÃO DE DIMENSÕES DE FORMA PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR
DIMENSÕES (m) QUANTITATIVOS

DESCARGA MAXIMA (m‘N) w B C D E G H K M P •w»
i «té 2.0 2 360 1,00 167 033 025 155 065 150 090 267 4 11 0.75 0 47 0 35 0,9 8.24 343 Ti T6 3,0 5,38
2 2,0 * 3,0 2,5 435 1.25 2,08 0,42 0.25 1,96 0,77 1,88 1,02 3,33 4,77 0,94 0,59 0,35 1,3 12,48 506 45 28 5,88 A 11
3 3,0 *6,0 5.10 1,50 2,50 0,50 025 238 089 225 1 14 400 544 113 0.71 035 1.8 17,60 701 59 30 10,13 11 41

60*8,0 3.5 5.85 1.75 2.92 0.58 033 2,80 1,01 2.63 126 467 6.11 1,31 083 047 23,72 927 74 98 16 11 1537
5 8.0*16.0 45 7.35 2.25 3.75 075 042 363 125 338 150 600 7 44 169 106 060 3,7 3914 147.6 109 04 34 7? 2520
6 16,0*20,0 5 8,10 2.50 4,17 0.83 0,50 4,05 1,37 3 75 1,61 667 811 188 1 18 0,71 4 5 48,36 1796 126 26 46,87 31,09

RELAÇÃO DE AÇO PARA CADA TIPO DE DISSIPADOR

A ARMAÇÃO SERA EXECUTADA EM AÇO CA-50 - BBJmm

NIC/ Ocm C/20an N4 C/15ot N5
TIPO .. Q R UNIDADE QUANT. TOTAL UNIDADE QUANT. TOTAL ■ UNIDADE QUANT. TOTAL T QUANT. TOTAL u TOTAL y QUANT. TOTAL X UNIDADE (kg)1 85 48 291 12 34,92 255 1’ 43,35 255 275 B 16,50 50 70 30 21.X 125 145 A 11.X 100 120 4 4.X 112 132 4 5,28 137.45 34.36I 104 57 347 14 48 58 305 19 57.95 305 325 ■ 19.50 50 70 42 29 40 150 170 ■ 13.X 125 145 4 5,X 137 157 4 628 181,11 45 28

3 123 ..65 401 16 355 23 81.65 355 375 4 22,50 50 70 56 39 20 175 195 ■ 15X 1M 170 4 6,X 162 182 4 237,19 59 30
1«’ ___ 453 18 81,54 405 25 101,25 405 425 ■ 34,00 58 78 64 49 92 2X 220 8 17,X 167 187 4 7 44 183 203 4 8,12 74 98

5 . ”9 90 563 •H 505 31 156 55 505 525 ■ 42,00 67 87 84 73.08 250 270 21,X 208 228 4 9,12 229 249 4 9,96 436,17
198 .. - 617 24 148.08 555 33 18315 555 575 8 46 00 75 95 88 83.60 275 295 8 23.X 245 4 9.X 2X 270 4 10.X 505 03 126.26
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OBJETIVOS

Esta padronização visa estabelecer as formas, 
dimensões, especificações e recomendações técnicas 
para o Poço de Visita da obra.

DEFINIÇÕES

E o dispositivo de drenagem superficial que tem a função 
de permitir a ligação das bocas-de-lobo à rede tubular, de 
permitir as mudanças de declividade, direção e diâmetro 
das redes tubulares, além de permitir o acesso à rede, 
para sua inspeção e limpeza.

APLICAÇÕES

Se aplica na ligação da rede coletora ao sistema de 
drenagem urbana e na ligação de bueiros no sistema de 
drenagem rural

ESPECIFICAÇÕES

O concreto utilizado deverá ser constituído de cimento 
Portland, agregados e água, com resistência Fck de 15 e 
20 MPa

As armaduras são da tampa da caixa e deverão ser de 
aço CA-50 e CA-60. Estõo representadas nos cortes da 
prancha do desenho

As formas deverão ser constituídas de chapas de 
compensado resinado travados de forma a proporcionar 
paredes lisas e sem deformações.

MEDIÇÕES

Será medido em unidade, estando incluído, a execução 
dos serviços e fornecimento dos materiais constantes nos 
quadros de consumo, bem como o transporte de todos os 
materiais até o canteiro de obras.
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BRUSCHI
AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL

RELATÓRIO DE SONDAGEM DE SUB-LEITO.

1. CONTRATANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUNA/MS, Rua Luiz da Costa 
Gomes 711, Centro CEP: 79.200-000, CNPJ 03.452.299/0001-03, Aquidauana- 
MS.

1.1 LOCALIZAÇÃO DA OBRA.

Rua Dos Barbosa e Rua dos Souza, Bairro Jardim São Francisco.

1.2 TÉCNICOS RESPONSÁVEIS

Pelo contratante: Engenheiro Civil Carlos Alberto Martins Dias, CREA

SP 5069783698/D VISTO MS 31139

Pelo contratado: Engenheiro Agrimensor e Tecg. Edificações Paulo

Bruschi CREA MS 2804/D

2. GENERALIDADE.

2.1 INTRODUÇÃO.

Objetivos do presente trabalho consistem em fazer sondagem nas 

Ruas dos Barbosas e Rua dos Souza, coletando material para ensaios 

geotécnicos completo de subleito para fins de pavimentação.

2.2 Localizações geográficas e vias de acesso.

Vide imagem do Google.
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BRUSCHI
AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL

3 - RESULTADOS E ART.

3.1 - ART N° 1320210053786

3.2 - RESUMO DOS ENSAIOS.

Campo Grande MS, 27 de maio 2021.

PAULO BRUSCHI 
ENG. AGRIMENSOR E TECG. EDIFICAÇÕES.
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RESUMO DOS RESULTADOS DOS ENSAIOS
BRUSCHI

ACPIMtNWfU »CONSt«UÇÃOCWL

Rodovia: AQUIDAUANA-MS Trecho: JARDIM SÃO FRANCISCO Subtrecho: Ruas
Serviço: ESTUDO DO SUBLEITO Energia: PN Data: 05/2021

Estaca Furo Prof. 
(m)

LIMITES GRANULOMETRIA
IG HRB FAIXA Exp. H/Hot D.Max. ISC

Dens.
Pista

C.G. 
%U. IP 2" 11/2" 1” 3/8" 4 10 40 200

1 1 1,00 NP NP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,7 23,7 0 A-2-4 0,00 9,3 1975 36,2

7 2 1,00 NP NP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 24,1 0 A-2-4 0,00 9,2 1980 34,8

14 3 1,00 NP NP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,5 23,6 0 A-2-4 0,00 9,4 1981 37,3

2 4 1,00 NP NP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,9 31,1 0 A-2-4 0,00 9.8 1972 30,9

9 5 1,00 NP NP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 30,4 0 A-2-4 0,00 9,7 1961 33,1

23 6 1,00 NP NP 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 94,9 30,7 0 A-2-4 0,00 9,6 1958 32,2



BOLETIM DE SONDAGEM
BRUSCHI

AGRlMI M>JM ft CONS1 «l^ÁO OVU

Rodovia: AQUIDAUANA - MS Data: 05/21

Trecho: JARDIM SÃO FRANCISCO Ocorrência:

Subtrecho: DIVERSA RUAS Subleito

Furo Estaca Profundidade Classificação espedita Obs.:
1 1 0,00-1,00 Areia siltosa vermelha Rua Dos Barbosas

2 7 0,00-1,00 Areia siltosa vermelha Rua Dos Barbosas

3 14 0,00-1,00 Areia siltosa vermelha Rua Dos Barbosas

4 2 0,00-1,00 Areia siltosa vermelha Rua Dos Souzas

5 9 0,00-1,00 Areia siltosa vermelha Rua Dos Souzas

6 23 0,00-1,00 Areia siltosa vermelha Rua Dos Souzas



«
Anotação de Responsabilidade Técnica - 
ART Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do CREA-MS 
i 1. Responsável Técnico . ■— ........................ ............

PAULO BRUSCHI

Título Profissional TECNÓLOGO EM EDIFICAÇÕES - ENGENHEIRO AGRIMENSOR

Empresa Contratada: BRUSCHI AGRIMENSURA & CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI

Página 1/1

ART DE OBRA/SERVIÇO
1320210053786

RNP: 1301722901

Registro: MS2804

Registro; 5223

2. Dados do Contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA CPF/CNPJ. 03.452.299/0001-03

Rua: LUIZ DA GOSTA GOMES Bairro: CENTRO Número: 711

Cidade AQUIDAUANA UF:MS Pais: Brasil

Contrato: Celebrado em: 11/05/2021 CEP: 79.200-000

Valor: R$ 3.000,00

Açâo Institucional:

Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE 
DIREITO PÚBLICO

Vinculado à ART

■ ■ 3. Dados Obra/Serviço ■ . — , - ..... —------------------- ------------------------ --------- ------- ------------- .

Hpgradouro Bairro Numero Complemento Cidade UF Pais Cep Coordenada

LUIZ DA GOSTA GOMES CENTRO

Data de Inicio: 12/05/2021

Tipo Proprietário PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBUCO

Finalidade:

711 AQUIDAUANA

Previsão Término: 02/06/2021

Proprietário PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

MS BRA 79.200-000

Código:

CPF/CNPJ: 03.452.299/0001-03

4. Atividades Técnicas

Direção de serviço técnico Quantidade Unidade

Direção de serviço técnico Geotecnia e Geologia da Engenharia -> Pressões sobre os solos e resistência ao 
clsaihamento -> de ensaio físico de solos

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

40,0000 metro (m)

_______________5. Observações ____________

ensaios geotécnico de solo para pavimentação asfáltica

-6. Declarações — -

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação especifica e no Decreto n* 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às 
atividades profissionais acima relacionadas.

■ 7. Entidade de Classe

33.120.064/0001-85 - ASMEA

I. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima.
Campo Grande MS 28,05 2021

■■ 9.Informações .... ........

A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do 
pagamento ou conferência no site do Crea.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.creams.org.br ou 
www.confea.org.br.
A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do 
contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

Local data

178.417.801-25 - PAULO BRUSCHI

Valor ART: R$88,78

03.452.299/0001-03 - PREFEITURA MUI

2(

DE AQUIDAUANA

)21 Valor Pago: R$ 88,78

www.creams.org.br creams@creams.org.br w ■ m
tel: (67)3368-1000 fax: (67) 3368-1000 Aj |y]

NOSSO Número 140000000008859090

, „ _ Jmeido 
Secretário de Planejamento 

e Urbanismo

http://www.creams.org.br
http://www.confea.org.br
http://www.creams.org.br
mailto:creams@creams.org.br
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