MINISTÉRIO DA IMTECRACÀO NACIONAL
TERMO DE EXECliÇÃO DESCENTRALIZADA N' át» /2QI8 - Ml
oaídos da unídadet descentralizada
I. Cüü. DA I NID. UBSTORA 2. COD. DA GESTÃO

3. CNPJ

4. RAZ.Ao SOCIAL
DNOCS - DEPAR LAMENTO NACIONAL DE OBRAS

113802

11203

00,043.711/0001-43

CON I RA AS SECAS

5. BNDi?.REÇO

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS. 1700
6. BAIRRO/DISTRITO

7. MUNICÍPIO

8. UF

9. CEP

10. DDD

CENTRO

FORlALEZA

CE

60.035111

85

II. TELEFONE
.3391-5100

REPRESENTANTE LEGAL DA UNIDADE DESCamAUZADA
12 Cll

13. NOME IH7 KEPRESLN I ANTE LEGAL

259.479.743-04

ÂNGELO JOSI-: DÍ-: NECiHEIROS GUERRA

14. DDD

15. TELEFONE

16. EMAÍL

17. CARGO

85

3391-5172

aM^lo-xu^rraiHldat^ü; aov br

Diretor Geral

DADOS DAÜNfDADE DESCENTRALtZADORA
18. COD. ÜA UNID. GESTORA

19. COD. r)A GESTÃO

20. CNPJ

21. R/VZAÜ SOCIAL

530023

00001

03.353.358/0001-96

Secretariade Desenvolvimento Regional

22. ENDEREÇO
SGAN 906. Módulo I'. Bloco A. Ed. Celso Furtado - 2' andar
23. BAIRRO/DISI RIIO

24. MÜNICIPIO

25. ÜF

26. CEP

Asa Norte

Brasília

DF

70067-901

127 DDD
61

28. rELFJONt
2034-5616

REPRESENTANTE LEGALDAUNIDADE DESCENTRAlIZaMrA
20. CPI

30. NOME DO REPRESENTANII LEGAL

300.013 663-00

Marlon Carvalho Cambraia

31. DDD

32. teli:fone

33. EMAlL

34. CARGO

61

20.34-5033

rnaríon.cambraiaK''lniearacao.ütrv.br

Secretário de Desenvolvimento Regional

ÕBJÊTO Ejustificativa DA DESCENTRALIZAÇÃO DO CRÉDITO
35. IDENTIFICAÇÃO (TÍTULO OBJETO DA DFSPESA)
Construção dc Pas.sagem Molhada
36. OBJEEIVO

Cunsiruçào de Pa.ssagem Molhada sobre o Riacho daVarjota, que liga o Sítio Foz doMunicípio de Iracema -CE ao Distrito de Varjota do Município
de Ererè-CE

37. PUBLICO ALVO

População do Município dc Iracenia-CE
38. justificativa

Garantir o direito constitucional dc ir e virdos moradores doSiíio Foz no Município de Iracema e do Distrito de Varjota, no Município dc Treré.
amixvs 110 Estado doCeará. Apopulação daqueles municípios, cm especial residente no Sítio Foz e no Distrito dcVarjota vem enfrentando grandes
advcrsidadcs. principalmente nos períodos chuvosos em que há o acómulo de grande volume dc água no fUiacho da Varjota, em suas
corredeiras, del.xando a estrada que liga o referido Sítio ao Distrito intransitável, na maioria das vezes interditada.

Sabe-se que o melhor período para esse tipo de obra é justamente o atualmente vivido, considerando tratar-se de uma jciliagem
prolgngadau que garante a e.KecuçSo da obras sem paralisações por ntotivos de precipitações.

Vale ressaltar que a passagem molhada proporcionará um desenvolvimento econômico e social aos Disirilos. tendo em vista a maior

racilidade de acesso, em qualquer época do ano, bem como a expansão econômica. O custo previsto é do montanic de R$ 250.,';04.69

(Du/cntos e trinta mil. Irc/entos c quatro reais c sv.s.senta e nove centavos)
3*). RI,!.A(,:A0 fíN PRE AS PAR HiS

I - Para atingir o objeto pactuado. a.s partes coinprometem-sc a üi.sponibilizar as intbmiat;ôcs ncce.ssãrias para o bom andamento das atividades do
projeto, bem como a cumprir as seguintes obrigavòcs;
II - Compele à unidade descentralt/adora:

a) Encaminhar para publicação o 'I ermo de Execução Descentralizada no sitio do Ml;
b) l:lcluar a descentralização dos créditos orçamentários, em conlorinidadc com o eronogrnma de desembolso;

c) Efetuar o repasse do recurso íinanceiro pactuado no cronograma de desembolso, condicionado á lic|uidaçào da despesa, pela unidade
descentralizada:

d) Acompanhara execução fisica do objeto e vcrilicarsua adcqii.ição por meio do Relatório de Cumprimento do Objeto apresentado:
e) Registrarno SIAFI os valores a liberar formalizados por TED de forma a garantir a liberação dos recursos linanceiros no exercício seguinte.
III - Compete a unidade descentralizada:
a) Executar o objeto de acordo com o proposto no presente TED;
b) Acompanhar a c.xccuçào tísica e financeira do l5bjeto:
e) Adotar todas as medidas neccs.sàrias à correta execução do objeto;

d) Informar à unidade descentralizndora sobre a liquidação da despesa via comunica SIAFI;

e) Apresentar, quando necessário, propostade termoaditivodevidamente justilicada em. no mínimo. 30 (trinta) dias antes do termino da vigênciado
TED;

I) .A unidade descentralizada deverá manter arquivado o projeto básico ou termos dc referencia, com o devido detalhamento da estimativa de custos

dos bense serviços utilizados paraelaboraç.ào do TED. peloprazo de 10(dez)anos. contados da datadc comprovação do cumprimento do objeto,
pela unidade desceniraliítadora:

g) Efetuaro registroe controle pairiinoniaisdos bens de naturez.a permanente adquiridos com recursos do TED;
h) Assegurar e destacara participação do Mlem iodae qualquer ação, promocional ou não, relacionada com a c.xecuçâo do objetodeste Termo;
I) Restituir à unidade dcscenrralizadora o saldo eventualmente existente na data de encerramento, denúncia ou rescisão do TEU. ou ainda, devolver

o valor integral Iransferido. em caso de ine.xecuçào do objeto ou utilização dos recursos em finalidade diversa da esiabelccid.rno TED;
j) Os saldos dos crcdito.s orçamentários descentralizadose não empenhados, bem como os recursos financeiros não utilizado.s. deverão ser devolvidos

ale 15 dias anlcs da data csiabelocida anualmcnle pela norma dc cncerramcnlo do corre.spondcnle exercício íinanceiro divulgada pela Secretaria
do fesüum Nacional - S lixl, dn Ministério da Fazenda;

k) Informar a unidade descentralizadora. até31 de dezembro de cada ano. o valor loial queserá in.scrito em restos a pagar.
I)Citar nasdivulgações em material reprográllco, sitesou em mídia oral e escrita, que se trata de açãodo Ministério da Integração Nacional.
IV - Do acompanhamento e da apresentação do Relatóriode Cumprimento do Objeto:

a) A unidade descentralizada deverá apresentar Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto Iriinestralmcnlc a partir da assinatura deste Termo
(conforme acompanhamento do objeto);

b) A unidade descentralizada deverá apresentar Relatório de Cumprimento doObjeto, até60 dias após a vigcncia do TED;
c) Infonnar. nascontasanuaisda entidade, os créditos c.xccmados pordescentralização, aosór^os de controle.
«. VIGÊNCIA

f.sle 1ED terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da sua publicação no sitiodo Ml, podendo ser prorrogada, mediante temio aditivo, por
solicitação da unidade descentralizada, devidamente fundamentada, no mínimo 60 (sessenta) dias antes do seu término.

PfffiVISAO ORÇAMEMtARIA
41. PROGRAMA DE IRABALHÜ

42. PLANO INTERNO

43. FONfl;

Valor (R$)

44. NA 1. ÜESPESA

44.00.51

RS. 200.304,69.

44.90.14

RS 30.000,00

A ser indicado pelo Ml
46. TOTAL

cmcWOORAMA DE DESEMBOLSO
49. PRAZO
47. META.

4«. DESCRIÇÃO

DECUMP.

30. EISICO
51. UNI D.

33. í inanceiro

32. QtíANT

34. N, DA

55.

PARC.

líder.

56. valor
. lat

Construção de Passagem

10

Construção

07Í-20I8

Molhada
57. TOTAl,

ASStNAITJRÁS
Braxilia.

de 2018.

Ai){ífío JoiÉ dc Negreifos Ctutrrni

MariorTOtrvalho (Lam^/aia

)ireioilCiera| doDNOCS

Secretário de Desenvolvimento

Sect®
ilf

•'

R$ 230.304,69.

