MINISTÉRIO DA IN l EGRAÇÂO NACIONAL

TERMO DE EXECUÇÃO ()LSCE.NTR.ALIZADA i\° •i.j. /20I8 - Ml
DADOS DA unidade DESCENTRALIZADA
I. COD. DA UNID. GESTORA

2. COD. DA GESTÃO

3 CNPJ

4 RA/.AO SOCIAI.

DNOCS - DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS
13802

11203

00.043,711/0001-43

CONTRA AS SECAS

5. ENDEREÇO

AVENIDA DUQUE Dl CAXIAS. 1700
6. BAIRRO/DISTRITO

7 MUNICIPIO

8. UF

9. CEP

10. DDD

11. lELEEONE

CENTRO

EOR l ALE/.A

CT

60.035111

85

3391-5100

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCENTRALIZADA
12. CPE

13. NOME DO represen iantt li:cal

259.479.743-04

ÂNGELO JOSE DE NEGREIROS GUERRA

14. DDD

15. TELEFONE

16, EMAIL

17. CARGO

85

3.391-5172

JHccIo.iiucrTau dnocs ztu br

Diretor Geral

DADOS DAUNIDADB DESCBTTRAUZADORA
18. COD. DA UNID. OfcSIORA

19. COD. DA GES TÃO

20. CNPJ

21. RAZ.ÃO SOCIAI,

5300Z3

0(M)01

03.3.13.358/9001-96

Secretaria de Desenvolvimento Rcgiun.<il

22. ENDEREÇO

SGAN 906, Módulo F. Bloco A. Ed. Celso Funado - 2" andar
23. BAIRRO/DISTRITO

24. município

25. UF

26. CEP

27. DDD

28. TELEFONE

Asa Norte

Brasilia

DF

70067-901

61

2034-5616

RLPKESENTÁNTE LEGAL DAUNIDADEDESCeNTRALIZADORA
29. CPF

30. NOME DO RJiPRl-.SLNTAN 1E ILGAL

300 013.663-00

Marlon Carvalho Cambraia

31. DDD

32. ITXEFONE

33. EMAJL

34. C ARGO

61

2034-5633

marlon.cambraiatf-inicgracao.eov.br

Secretário de Descnvolvlmcnio Regional

OBJETO E JUSTIFICATIVA DA DESCENTRAUZAÇÀO DOCRÉDITO
35. IDTNTIFIC AÇAG(1ITULO / OBJETO DA DESPI SA)
Con.strinào de P;i.<sagem Molhada
.36. OBJETIVO

Construção de Passagem Molhada, sobre o Rio Figueiredo que liga o Municípto dc Iracema ao Distrito Bastiões
37. PUBLICO ALVO

População do Miinicipto dc Iracema, no Estado do Ceará
38. JUSTIFICATIVA

Garantir o dincthi consiilucional dc ire vir dos moradores do Distrito de Bastiões. A populavjki do iiiunicipio de Iracema, em especial aquela
residente no Distrito Bastiões vem enlreniando grandes adversidailcs. principalmente ixis periodos chuvosos, visto a sua localizilçâo as margens

do rio Figueiredo. Este. em periodos chuvosos, acumula grande volume de água em suas corredeiras, dei-^ando a estrada que liga o
referido povoado à sede municipal intransitável, na maioria das vezes inierdiiada.

Sabe-se que o melhor período para esse tipo de obra é justamente o atualmente vivido, considerando tratar-se de uma estiagem
prolongada, que garante a e.xecuçno da obrassem paralisações por motivos de precipitações.

'"

Vale ressaltar que a passagem molhada proporcion;K<li um desenvolvimento econômico e social ao Distrito, tendo eni visla a maior
faci[idade deacesso, em qualquer época do ano, bem como o incentivo ao turismo. O Distrito Bastiões já éconsiderando bastante conhecido
na região porsuahistória escravocrata e suacultura, de uin povo simples e receptivo.
. o invcslimcnio previato é nomonlante Jc RS 42J,fel5,18 (nualrocemos c vinlc c tinco mil. seiscçmos c ire/c reais e dezoito centavos)
.^9. REI..ACA0 1-NÍREASPARTKS

"~

I - Rara atingir o objeto pactuado, as panes coniproinetem-se adisponibilizar as inronitaçòcs necessárias para o bom aadaineiito das atividades do
projeto, bem como a cumprir as seguintes obrigações:
II - Compete á unidade descettiraiizadora:

a) Encaminhar parapublicação o Tennode Execução Descentralizada no silio do Ml;

b) Efetuar a desceniraiizaçáo dos créditos orçamentários, em coniomtidade com o cronograma de desembolso;

c) Eleiuar o repasse do recurso financeiro pactuado no cronograma dc desembolso, condicionado à liquidação da despesa, pela unidade
descentralizada;

d) Acompanhar aexecução fisica do objeto c verificar sua adequação por meio do Relatório dc Cumprimento do Objeto apresentado;
Cl Registrar no SIAFI os valores a liberar formalizados por TEH de lòmta agarantir a liberação dos recursos financeiros iio exercício seguinte.
III - Compete a unidade de.sceiitraliz.ada;

a) Executaro objeto de acordo cotn o proposto no presente TEO;

b) Acompanhar a exectiçâo física e financeira do Objeto;
c) Adotar todas as medidas necessárias à correta c.xecução do objeto;
d) Inlònnará unidade descenlralizadora sobrea liquidação da despesa viacomunica SlAFl;
e) Apresentar, quandonecessário, proposta dc icnnoaditivo devidamente justificada em. no mínimo. 30 (trinta) diasantesdo término da viccncia do
TED;

O A unidade descentralizada deverá manter arquivado o projeto básico outermos de referencia, com o devido detalhamento daestimativa decustos

dos bens eserviços utilizados para elaboração do fED. pelo prazo de 10 (dez) anos. contados da data dc comprovação do cumprimento do objeto,
pela unidade dcsccntralizadora,

g) Efetuar o registro c controle patrimoniais dos bens denatureza permanente adquiridos com recursos doTED;

h) Assegurar e destacar a participação do Ml cm toda e qualquer ação. promocional ou não. relacionada com a execução doobjeto deste Termo;
i) Restituir à unidade descentralizadora o saldo eventualmente existente nadata deencerramento, denúncia ou rescisão do TED, ou ainda, devolver
o v.alor integral transferido, cm casode incxecuçào doobjeto ou utilização dos recursos cm finalidade diversa da estabelecida noTED;

j) Ossaldos dos créditos orçamentários descentralizados e não empenhados, bem como osrecursos financeiros não utiliz-idos. deverão ser devolvidos

até 15 dias antes da data estabelecida anualmente pela itortnn de encerramento do correspondente exercício financeiro divulgada pela Secretaria
do I escuro Nacional - STN. do Ministério da Fazenda;

k) Informar a unidade dcsccntralizadora, ale 31 dc dezembro de cada ano. o valor total que será inscrito em restos a pagar.
I) Citar nas divulgações em material rcprografico. sites ou em midia oral e ciurta.que setrata deação do Ministério daIntegração Nacional.
IV - Do acompanhamento e da apresentação do Relatório dc Cumprimento do Objeto:

a) A unidade descentralizada deverá igtresentar Relatório Rareio! de Cumprimento do Objeto trimestralnicnie a partir da assinatura dcsic Termo
(conforme acompariíiamenio do objeto):

b) Aunidade desccniraliz.ada deverá apresentar Relatório dc Cumprimento do Objeto, até 60 dias após avigência do TED;
c) Informar, nascontas anuais da entidade, os créditos e.xeculados pordescentralização, aos órgãos decontrole.
40. VIGÊNCIA

Este TED terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação no sitio do Ml, podendo ser prorrogada, mediante termo aditivo, por
stdiciiação da unidade descentralizada, devidamente lundamentada, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do seu término.
PREVISÃO ORÇAMENTARIA
41. PROGRAMA DE I RABAUIO

42. PLANO INTERNO

43. rON l E

A ser indicado pelo Ml

44. NAT. DESPE-SA

Valor (R$)

44.90.51

RS 400,613.18

44,90.14

KS 25.000,00

46. TOTAL

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
49. PRAZO
47. META.

48. DESCRIÇÃO

DE CUMP.

50. RSICO
SI. LINID.

53. UNANCLIRO

52. QUANl

54. N. DA

PARC.

Construção de Passagem

10

Un

55.
LIBER.

56. VALOR

07/2018

R$ 425.613.18

Molhada
57. TOTAL

ASSINATURAS

Brasília. 0^ dc

Ângelo fNegreiros Guerra
r Geral do ÜNOCS

dc 2018

Marlon Carvalho
CanTDrata
arvalho Camoraia

Secretário dc Desenvolvimento Rcgigna

Sfr! fcíí-ítíçcaj-;.

íS-#

