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OFíCIO SEPLANGEC/PMEC NO. 02612022,

À Sua Senhoria,
FABIO DOS SANTOS LEAL
SECRETARTO DE ADMTNTSTRAÇÃO

Assunto: Encaminhamento de documentação para Processo Licitâtório referente ao CONVENIO

No 022t2022 - SETRAN.

Presado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, com satisfação, dirijo-me a Vossa senhoria, para
encaminhar COPIAS da documentação referente ao Convenio no 02212022 - Processo
no 20211305532- SETRAN, culo o objeto é: : ..CAPTAçÃO DE 5O.OOO LITROS DE
CoMBUSTíVEL PARA RECUPERAçÃO DE ESTRADAS VICíNA|S NO MUNrCrprO
DE ELOORADO DO CARAJÁS-PA", para realizaÇão do Processo Licitatório do mesmo.

Sendo o que sê reserva para o momento e certo de contar com vossa atenção
ao assunto, reitero minhas elevadas estimas e apreço.

Atenciosamente,

SILVA
Secre nto e Gestão

lar N'0t 4/2020

é+
EJdorado

do CaraJás

ll rE(/ lf EDaz f' E{.2 }' I8.,. f' XEX.r f' EX/
l'.t1ií1-.;1.'t) l){rrir,,li( Í.rÍ)í)'.r'(/(,rr),:t)rr),r/r) ir,'1riri).:{)\l&/n'Rl(-._r\l(r

ESTADO DO PARÁ
GOVERNO DE ELDORADO DO CARAJÁS

cN PJ - 84.139,633 / OOOI-7 5

Eldorado dos Carajás -P^,24 de Março de2O22.



Prefeitura de Etdorado do Carajás
sEcRÊTARTA DE pLANEJAMENTo E cEsrÃo - sEpt-ANGEC

t)t ('t rR.{( i(} Dr] ( (]\r'RA pAR.I tD,\

l]eclaro. em conformrdarJe com a l.cr de l)rretnzes ( )Íçamentârias \ lgente, qur"'o NÍunrcrpro drs$c-r.
dc rccursu; financetros no rrlor dr,) R$ 7 455.01 {Srte N'lil . E}uatÍücntos c Crnqucnta c Crnco Rcan c I im
( r'ntã\ol. Sura parücipçào a titulo dc na ftoposta Conr'ênro a qual obtetira *AQlllSl('ÂO Dt
$.r3s.87 t.l rR(}s Dt: ('otrtBl:sTil'e I p.rn.,r Rt,('t pEtlr( À() D]: f,STRADÂs vt('ir\Ârs No
Iutr§t('tPlo DE Et"Ix)R",rÍx) Dio (ÂRÀ.rÁsp.r. \0 !tt'§t('tpto Df t:l.tx)R{ID Do
c,\RA.r.i§".

Os rcçurvx; cstõo dtsprnircrs na [.ei N' J36,']0?0 dc 30 rJc Dezcmbro dc 202(] . conltrrmc
rubnca orçamcntária ahairo espccrficada e copra ane\a.

Órglo : l0 - Seç' Mul dc ( )hrus
liridrde OrFrrcsurir: 1(Ú5 - Sec. L4ul. dc Obras c Sen iços UÍbalro§
Funçto: ló
Fuaçlo Prognalticr: 2ó 78? 001 3 I 0l.l r\benura e Manutcnção dc Estradas Vrcinars
ProJeto rtividrdc I 014
§rLÍunçIo: 78?
Prolrrrr: 001 -1

Ehmento de Í)espcrrs: 4.4 90.51 ()tt - Otrras c lnslâla{ôcs

Foote de Recu rroc: lU)lü$0 PltvtF.C- Recurst» ()rdrnàn«x

l5|CAOOO PMEC -- ()ulros Convênros da Unrfu

l]lrlorado do Caralas-Pa. 2ó de ferererro de l(ll I

-1)1t *.*rJri-
!AR.{

ÍlrÀr dd MV|.!íla n" 30 - C€írt o - krn oâ. CIP 685ü-000 - Etdoíâdo dô Câ{ê}rs/PA



Eldomdo
do CaraJás

Prefeitura de Eldorado do Carajás
SECRETARIA OE PLÂNEJA^,IENTO E GESTÀO SEPLÂ}IGEC

Eldorado c,o CaraJás-PA, 02 de março de 2021 .

OÍkio no O39 I ZOzt I Pi{ECISEPIAÍ{GEC
A Exma. Senhora,
REIIATA iIIRELLA FREITAS GUTHARÂÉS DE !}OUsA COILHO
q-art Íãii.t A(Íli;í:ti) P.elur:cs Esue|ar:,i l-iÂÊL
SÉCRETARIA DE eLANE_IAMENTo E ADMINISTRÂÇÃo-sÊpr An
Assunto: solrcrtação de Convênio.

Senhora Secretária,

Ao cumpnmentó-la, tenho a satisfação de dirigir-me à Vossa excelêncra, para
encaminhar Plôno de Trabalho e deÍnais documentos necessárros para formakzação
de Termo de Convênio cujo objeto e a AQUISIÇÃO Oe 50 itIL LITROS DÉ
COHBUSTML PAR RECUPERAçÃO DAS ESTRADAS YICItrtAtS, no Município
de Eldorado do Caralás-PA, esses projetos Íoi discutrdo Junto com o nosso
governador.

Faço esta solicitôção, tendo em vista que, desde do dra 22 de fevereiro de
2021, estamos em estado de Emergência, devado às fortes chuvas que caíram na
nossa região que destruíram pontes e estradôs do nosso município.

Em ônexos:

l- Plano de trabalhor
2- Planitha orçamentarra, /
3- Composição do BDI, memorial de cálculo, -

4- Certidâo IGÊPREV, IASEP, TCE E TCM.'
5- Decreto de situação de emergência -

S?ndo o que se reserva para o momento e certo de contar com voss atençào
ao ôssunto, reitero minhôs elevadas estimas e apreço

Atenoosômente,
.l - r 1 I

' ou* '15'ua* 1l L'.",á".
IÂNA BRAGá HIRANDA

Prefeita de Elclorado do Carajás/PA

Ruà dÀ Rodotlàriô n" lO - Ceotíô-tm01, CtÉ: ót52f-@'Elôíà& do Ctrãrôs/Pr



Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECREÍARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

84.r39.633,/ooor'75do

1-- O.d6 Crdertnrb . Prcponcnto
OÍglo, E nüd.de Proponente ;

PREFEITURA iIUNICIPAL OE ELDORAOO
DO CARÀ'ÁS

I- DAOOS CADASTRAIS

Endoroço:

,cktdc:
ELDORADO DO
CARAJÁS

iARA BRAGA MIRANOA
Csrt iÍr de Hcntldede:
3732?28-PC|PA

CIIPJ:
84.139 633/00,01-75

UF
PA

CEP:
68524000

DDO/TeleÍone:
(94)3347-1195

E!íora Adminittrâtiva
MUNICIPAL

2 - Oados Côd.!tr!|3 - Contâ Etpêcmcr

Conte Concrúa: i Brrrco:
BANPARA

Ag. Bancária:

3 - Dedor Cadartrais - CheÍe do Poder Erecuüvo

Nomr do Retponrável:

Preça de PrgsÍnârto:
ELDORÂDO DO CARAJAS

Enrteroço Domhllb:
AV CARAJÁS I..I9 156 CENTRO

Bairro:
ZONA URBÀM

il - rDENn
LO DO PROJETO

DO OBJETO A SER EXECUTAOO

Ôr,glo Éxpcdiríor:
PCiPA

CPF:

702.6?9 â2-53
UF:
PA

Cld.dClrF
ELDORADO DO CARAJAgPA

CEP;
68524-000

PERIODO Or ÊfÉCuçÃO
90(novênta) dras

L PARA RECUPERAÇÃO
O CARAJAS.PA

AOUTS|ÇÃO DE 50 235,67 LTTROS DE COMEUSTíVEL
PARA RECUPER.AÇÃO DE ESTRADAS uCÍNAIS NO
MUNICIPIO IJh T.LDOI{AOO DO CARAJÁS-PA

DE
IOEHNFlcAÇÃO DO OBJETO
AourslçÃo DE 50 235.87 LTTROS DE COMBUSTÍVE
ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ELDORADO D

JUSTIFICAÍIVA OA PROPOSçÀO
Juttificativa:
O Muncípio de ELDORÂDO DO CARÀJÁS possur mais de 2 950 km de astradas vrclnârs

eÍn revestrm6nto nalural ou em revostimenlo pnmáno

Ruô da ÀodovtJla no 30 - Csíltro ^ km o? ÇFP 685ra-ooo - €!íorado clo CÂíÂràvpA frr,-,.'J*



Prefeitura de Etdorado do Carajás
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE]AMENTO E GESTAO

8:t 139 633'/ooot-75

áo Concedente Rt 178.375,09
Rt 7,456,0í
Rt 18G.376.09

do

As Íortes chuvas que inidaram agora no perÍodo dÊ Janeiro ocasionaram problemas sános
na trafugâbilidade des estradas com consequências de ordem ambiental, social e
ecorrônlrx. Coirrcando assirn o municípi<l onr situaçáo de enrergéncia.
Com relação ao ambrsnte. as chuvas Bcaleíam a êrwáo êm pontos esp€cílicos das
âstradâs e s3 pcrdEs 3ignificativâs d6 §ob, o qual ácâbâ Sendo cânêado pslo glcoemeíllo
de águas supcrfrciais, provocando poluiÉo dos manancrars
As má3 condkÉes dss estradas de tena tambóm aÍêtam as comunidades rurars que delas
dependem coíno únrcs ligâçáo p6ra áÍeas com maiores condições ds inÍÍa8strúure e de
sêrviços de oducaçáo e de saúde lmpeündo o acesso de transporte êscdaÍ. ambulánoas
etc.

Outro s€toÍ âtingido p6la stuaçáo á o setor 8grícola qu€ drenta d8s Inad€quadss condkts€s
dss estradas. tem dificuldâdes de escogrnento da produçáo, resullarrdo rra arrrphar$<l dos
custos de transpoíte clas mercâdories ou mê8mo nâ pordg da produçâo em casoa ma§
graves de intêírupçilo dê ostrÉdâ§. íátoí quê iínpáctâ â êconomia do municipb.

Drante dessa srtuaÉo stípba o Poder público preosa rntervir para gsranlrr uma açáo ma§
célere que at€ndâ aos âtíngldos pêlas rntêmÉíles auxrliendoos na superaçáo da
difrculclacles delas decoÍÍentes.

Esle convênio pÍBtend€ g6íentir a açâo emergentê c,ic munÉípro no sêntdo de garantar o
retomo a trafegabrlidede das estrac,as vrcrnais no ámbrto do munrcipio. srgnificandc a
,r-eCu!gryl!.19!&eÉ_o.__d_e !rcç@ !!!g{itadgs ou qanifrcs6s.

Ao final do convênio protgnde-se a recuperaçáo de 69 Km do estradas vicrnars Sendo 2l
km no PA Belo Mirar,23km PAJandaiae25km no PAVolta do Rro
V. CARÂ O FINA}iCEIRA DA PROPOSTA

. \'alôr do Repa§sê -
ValoÍ do Repasse -

Vâloí do lnvesümonto
O obr€to pÍopoito rorâ orocutado de Íormâ dtÍst

m,*,á*

Pu,r dá RodcltâÍrà n" 30 - Crrtrô - im 02 C€p 6852.{-00o - Etdoíâdô do Càrà.,ús/PA

III METAS A SEREiI ATIIIG]DAS



Prefeitura de Etdorado do Carajás
SÉCRETARiÀ MUNICIPAL DE PLANEJÀMENTO E GESTAÚ

84 139633/ooot-75

NATUREZA OA DÊSPESA ÍOTAL
(Regirtrrr o valor
poÍ cloÍnanto do
dcspecr.l

ESPECTFTCAÇ Ão

. cldr código.)

Etdorado
do Cardár

rv. pLANo oe eplrceçÃo oos REcuRsos DEslNADos Â coaRtR AS oEspEsAs
NEcEssÂRrAs À ExEcuçÀo oÀs AÇôEs pREvlsrAs NEsrE pLAr{o DE TRABALHo

cóuco OR|GEM DOS
RECURSOS(Rcgitt !r o .lcm.rito dÉ

dcap*a coÍrorpondente a

444042

Concedente

ABERTURA E MANUTENÇÀo
OE ESTRAOÂS VICINAIS

ABERTURA E uINurEIIcÂo
DE ESTRADAS VICINAIS

RS
lfât
59 458.36

RS 178 375.09

Rg 7 455,01

tlàg
59 45E.36 R§

GOVERNO

PREFEITURA
449051

v. cRoirocRAtÂ oE oEsEmBoLso

R$
lçàt
59 458,37

TOTÀL RS !78.375.0€

Convencnte

TOTAL

,dlâs

2 485 00
7 455,01

de

R

R
§
s

Rt 2,185.00 Ri 2 485,01

2021Dala

j^,
. 1 u, n- lb.'^r4 -7 flu',^*,', al.IARA 

BRAGAITIR.ANDA
PREFEITO MUNICIPAL

APROVAç^O PELO ÔRGÀO CONCEOExTE

Ruà da Rodo'viarB no 3o - Cerüo - Lm oa CEP 68524-ô,00 - Eldoíado óo CâÍarôs./PÂ

t
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PREFEITURA MUNIC!PAL DE ELDORADO DO CARAJÁS - PARA

CRONOGRAT,lA FISICO FINANCEIRO. ESTRÂDA VICINAL

cro sarqrâ3 \-/
rÍE{ 3ERVrçOlr

v toR
t€RVrÇO

PÉRCEt.ITUÂL ÍoÍ^L
0t 02

R 27 92C rt 1a.eti.
Rt2702CrE

i 00,m5(
Rt ?, 02c tt

! 00.00%

2 ÍáíraCa eín Rl 55 29J la 29.6ri!
R3 27 6a6 02

50,m.Á
R3 27 ô18 02

50.009.
R3 55 2C3.r4

50 00x

Ravar! nl.írao 9íírarlo Rt t0!. ll3.07 66,3t16
I I

100
Rt t03.15!,07

t 00,0096

R' tt6 37109 RÍ 166 t75 09

TOIAT TO XÊS

ra ta.trr,r0

2..attta

Êt t!o.rt.0a
,0,rat

Rl tL.!ra.oe

rú,00.a

]OÍAL ACUUULAOO R3 llô 175.01 r 00.mq.
Rt 66 t7!.r0

ta,aaa
Rt lla.rrr.m

100.@*
R! rÍ trl.oe

td.00t

ErooRÂoo oo cARÀlAs,PA 2x/024021

JTAN C IÂ SARCEOO

.1,.
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(;OVIIRNO DO ES'rADO DO P^RA
PROC'URÂDORIÂ-GERr\L DO ESTAD(-)

PA R ECER n*" 000-1.12i 202 I
PROCESS() N" 2021.02.0004ó0-202 l/36-Í90e
PROCEDÊNCIA: CASA CIvtI. - CASA CIvII- DA GOVER\.A,DORI.{ DO
ESTADO
I\1'ERESS.AI-)A: C..\SA CIVIL - C1SA CIVtl. D..\ GOVERN.{DORIA DO
ESTADO
PROCI-'RADOR RESPONSÁ\'ET,: RICARDO N;\SSER SEF'E R

1RÀNST ERÊNCI..\S \-OLUN'I'ÁRI.,I,S.
CELEBR{ÇÃO DE CONVÊ\IOS ENTRE
ES'TAI)O E \T['\ICiPÍOS. I\TERPRL,TAÇiO
DA CONSTITTIIÇÃO FEDERAL E DÂ t.EI
CO[ÍPl-E\lEN'l'-r\R I'EDERAL \... 101. DE 2000.
.ANÁLISE JURiDIC,I.

0 Exnro. Sr. Chcfe da Casa Civil da Govcntadoria encaminhou a esta

Procuradoria consulta referr:nte ao Decrcto Estadual n. 733. dc 2013. quanto à

cxigôncia de apresentaçào dc ccrtidões dc resularidade do Fundo de Garantia por
Tenrpo de Sen'iço (FGTS) e do Ínstiruto Nacional dc Seguridade Social (INSS)
para celebraçào de convênio entre o Estado e os Municipios, considerando que o
assunto é de interesse de todos os órgàos (p. 5 do SAJ).

Nos autos, há despacho da lar la da Procuradora Anetc Pcnna dc Can'alho.
no qual rernele ao posicionanrento Íirrnado por esta Procuradoria nâ Manit'cslaÇâo
n. 196;'2017-PGE, quc tcria concluído pela inviabilidade de dispensa dessas

ceíidÕes ncsses casos, conr fulcro no an. l9-5 da Constituicão Federal, c a

dccislio do C. Superior Tribunal de Justiça no A-slnt no Rl\'l S n.

4-+652'PR-2013/0413559-4 (pp 3--{ do SAJ).

Passo à análisc jurídrca

II ,\\ALISE J(;RiDIC.\.

l. Fr- \DA\tEN]'.\ÇAO NOR\tA1'r\'.\.

A questão posta cn!'oh'e. enr síntesc. a interpretâçào confcrida aos

scguirrtes dispositivos, in verbis.

Dccrcto Estldual n. 7-1.1. dc 201-1:

NN. 2021.02.000460 Pág loa 'l de 13 www.ooe.Da.qav.br

r siNT[.s[- D,\ coNSriLl -{.



(iOV[RNO DO EST,\DO DO P,ARA

PRO(]URr\DORI.,\-GEP'\L DO ESTÀDO

llÍ - a conrpror ação dc que se acha eur dia quanto âo pagamento de tribulos.
enrpréit[nr)s ê tjnâl)ciâr]lcntos delidcrs ao Estatlo, bcnr conro quanto à plcstação de

contas de rL'cursos anterion)tcnle delc rccebidrrs:

\i - a courprovaçâo dc regtrlarizaçio de dír'itla previdcnciária. nrediante atcsrado junto à

Preridôncia Estadual:

Art. ?" E vedado calebrar Convêuio:
I - com os lr,Íunicípios que estejanr enl sitüação de mora ou inadimplência crlur o
Estadot".

Constituiçâo Federâl:
".{rl 195. A sc'guridacle social será financiada por (ôda a socied.rde. de fon'na diÍeta e

irrdireta. nos tenllos da lei, nrediante recursos prorenicntes dos orçamentôs da União.
dos Llstados. do Distrito Fedcral e dos r\Íunicípios. e das sesuintes contribuiçoc's
sociais:

§ -1'' A p.'ssoa jurídica cur débito cour o sislenra da seguridadc sociàI, cr)n)ü
cstabelecido ent lci, não poderá contratar conr o Poder P[rhlico nenr t]elc rcceber
beneficios ou incentivtrs fiscais ou crediticitrs.".

Lci Complcmentar Fedcral n. l0l, de 2000:
"Art. 25. Pala el'cito dcrta Lei Complernrrrtar, erlende-se por trarstiréncia loluntária a

L.lllrega dr' Íccursos cLrrrentcs ou dc capital 3 {)utrü entc da FedL.r'.rçào. a titulo de
crEperaçiio. auxílio ()u asri:téucia l-inaneeira. .que nàu deeerna de delcnninaçiio
.ons(itucional. leqal ou os dr'itinadoi ao Sislenla Unico de SaÍrdc.

§ lo Sâo erigências para a realizaçào dc trinsfcÉncia roluntária. alçinr das

e<tlbclecrdas na Ier de diretrizcs or\ rnenlÍiriJ:r:

lV - cornprovação, por paíe do beueficiário. de':

ai que se acha enr dia quâDto ao pagamento de tributtr:i, eurpréstimos c finânciârnenhrJ
devidos ao cutc transferidor. belrr c,-.nro quanto à pr!'staçào de cor)tas de recursc's
arttcriorrrrerrte d.'le recebidos:".

2, POSICIONA}IENTO DA PROCT-RADORI,,\-CERAL DO ESTADO DO
PARÁ.

Esta Procuradoria já fimrou entcndirrrento sobre o tcnla ua Níanif'estâção n.

196 '201 7-PCE, da lar ra do Procurador do Estado Sóreio Rcis, scnào vcjamos:

"Prinrerranrente, no que tange ao questiorlamento lançadr: quanto à ptrsribilidade de
anrpliar os ternros do Decrettr n. 7i3. de l-3 mliol0l-1. de nrodo a pcruritir que or
instmmentrrs de conr'ênios celc.bradt's conr Prefeituras nâo erijant a courproraçào dc
quitaçiio ctlrr o FGTS e INSS, pennissa vcnia. tenho qu!. r r!.sp(rsla deve s!-r neÊativa.
Conr todo o respeito. tL'nho que a non'na inrtrcada (o Decreto n. 7-13. de l-3 nuio'2013)
nào autoriza a eelehruçâo de instrunrentos sr'lr a coulprov.rçào dc rc-qularitlade de
FGTS e INSS.

NN. 2021.02.000460 Págans 2 de 13 wu/w.oas,oa.qov.bÍ
R d,rr Tã,'ú-'§ 1671, 83r,('à C!a'|n. , CFP ün25160 BÊrpú-PA

"An. 4o Ao Convcnente cr'rn'lpctL':
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GOVERn'O DO ESTADO DO P^RÁ
PROCURADORL\-CF-RAL DO EST^DO

r.\esla senda. apesar de eisâ axigência llào vir erpressa no texto do Decreto. essa

elrrigaçÀo dectrrre de exprcssa disposição cônslitucional (art. 195, § 3', da Lei \{aior),
prirrcipalmcnte no respejtânte âôs débitos previdenciários, e legal (an.25. § Io, IV,
''a'), da Lei C(rr)pl!.llrcutar n- l0lr200l). dispt-isitivo em lelação ao qual o flto
admirristrativo cnr aprcço deve ser coutbnnc. pcla própria lógica do sistenta jurídico
pátrio.".

3. r\1'ERPRETAÇÃO DO ART. l9s, §3", DA CONSTTTUTÇ-iO r-EDfR{L
I,t DO ART.25, §t" t\'...^", D.\ LEI COI|PLEt\tENT/\R FEDER,\L N.
l0l. DE 2000.

À Carta Constirucional dellne a sesuridade social. E lcr:

",{n. 194. A seguridade sucial courprcende um corrjurrto intcglado d!' açües dc
iniciativa dos Podeles P(rblil-os e da socicdrde. destinadas a aisegurar os direitos
relativos à saúde. à previdência e à assistêucia social.".

Tanto as açôes de saúde quanto as de previdência e assistência eslào
englobadas ncssa nratéria. O raciocínio se encontra reforÇado crn scu próprio
texto:

"Art. I94.

§ 2o A proporta de orçaurento da scguridade social será elnborada de fonna integrada
pek'rs órgãos rcsponsáveis pcla sa[tde. prer idência so!:iâl e aisisrência social, terrdo eru
vist.r as metâs e prioridades cstatrelecitlas na lci rle diretrizes orçàu)entárias. assegurada
a cada área a gestâo de seus rccursos.

An. l0l. A prr'vidêrrcia social será organizada sob a Í'onr1â clo Regiur.. (ic.ral de
Plcvidência Social, dc carhter ctrntrihulivo e de filiação ohrigatória. oh;rlvados
crilerios que pr..scn,cur o equilíbrio financciro r. anrarial. c rtcndcrá. na flomta da lci. a:

^í. 
198. .........................

§ l'. O sistenra ünico de saúde será Íinanciado. nos ternlos do art. 195. conr rccursos do
oÍçanlento da seguridadc social, da União. dos Estados. do Distrito Fedcral c dos
Municipios. alÉrn de outras fonles.

Afl. 20,4. As açties gu\ernanlürlais rra drca da assistüncia social serào realizadas eonr
recursos do orçamento da seguridade social. preristos no art. 195. aléru de outras
fontcs. c organizadas corn base rrns scguilrtes diÍetrizes:".

.A propósito, nrerecc lcitura excerto de artigo dc Guilhemrc Dclgado.
Luciana Jaccoud e Roberto Passos Nogueiral :

I lPL-,\ (,iu!lh.tntc Delg.,,i,,; I uri!rr J.r!..,rid. 1' (ohq'nrr Pa.*,s \,,g11q1,0 Sr.gurrrl.r,ic §,,.i,i1
rt.ltlinrn,lo o:rlt.rrr.e,la cirl,r,i.lnr;r ll,rlctlm dc Pre\rdóf.ri S,,i:,11, n ll. rol l. p lr l)is|.,11;1.1 .,r'
httl rçf,rrrr,rxr ifc 9.,\ hr'hrt{lr.nr» I l05s JIJ: I L|'r_rrI;_r!l0l_rr.rurrtl.rtlc-.,..i;rl |rll-. ,\..-..r .rrr
lS nht. :Ol I
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"A dcfiniçào da Seguridadc Social como conceiro organizador da proteçâo social
brasileira foi unra das nràis releval)tcs in,:r ações do texto csnstituciorral de l9s*.
A ConstituiçÀo l.ederal {CF) ampliou a ctrbemrra do sislenra previdenciário e

llcribilizou o a!'r'sso aos beneficitrs para trs lrabalhador.-s rurais. reconheceu a

Âssistência Social ctruro política pública nâo ctrntributiva quc opera lalro s(.n tçr)i
c(rnlo beneficios rnonetários. c consolidou a universalização do atendimento à saúdc
por meio da criação do Sistenra Unico de Saridc (SUS). Dcsta lbm)a. a Seguridirtlc
Social articulnndo as politiras de seguro social. assist"rncia social, saúde e sêguro-
deseurprego passa a eslar fundada e»r unr ('or{unlo dc polítirds conl lo!:ação unircn;al.
Cor)tudo. tnais que a anrpliaçào da abtangência d,^ cada urna das políticas abordadas no
ãnrbito do capitulo da Segundadc Social. a rclerância do tralanrcnto cônstinlcional
ncslc r'âDrpo dev,,.-se ao fato de represerrtar a instauraçào das Lrasr.s pan unt àrnplo
sistcma de proteçào social no pais. De fato. sào reconhL.cidâs cerrno ob_ieto de
intene»Ção públit'a e como canlpo do direito social. urrr co[iunlo de r)edr.iiidades c
provisôr.s crrjo atendinrerrto se c[conlrava arrtcnonrellc rcslntô ao ârnbito pri[ado [:
nc:'te §!'lltido que se afirmou a garantia clo acerso à Âssistê»cia Social a todos os que
dela necessilare[r. Tambénr l']este cenlexto. a protcçio social aos idostrs. às pe';st.ras

corr deficiência, aos trabalhadores tla agriculrura Íàmiliar e aos docrrtes scrn acesso à
assistência mridica prcvidênciána pariou a scr ent!.udida corno rc;ponsabilidade do
Estado e como dircito do cidadâo. E preciso lembrar quc as estratégiãs de solidarietladc.
lantiliar e. na sua ausência ou insuficiôrcia. as iniciatir.as de nattrreza filanrrópica ou
caritativa- erant as únicas opçôes a[tes existentes para inúmeras siluaçries tle
!1rlncrabilidade social. Este cra o câio dr'rodLls aqueles qrre. rrào ctrbçflrrs pelo seguro
social. se riam inrpossibilita,.los de continuar trabalhando devido à invalidez. à doença
ou à velhicc."

Âcerca das nonnas collstituc ionais, o l!1irr. Luís Robcrlo Barroso: ensina:

"(...) l)a Constituição. sr-m prcjuízo dc sua vocação pÍosp!'alila e transformadora.
dere conter-se eur lirnites de razoabilidadc no regranteuto das relaçõr.s de quc crrida-
para nio comprolncrer o seu cârátcr dc insrrunle[to nonlativo da rcalidade s.rcial;
2) as rttrtmas crnrstituciorais têrn scrnpre cficácia jurídica, sâo iurperatiras c sua

inobscn ârrcia espo[tânea cnsc.iâ aplicação !'!\âti\a;".

O lr'lin. Alexandrc
constitucional:

de Moracsl prclcciona sobre a interprr,'taçào

"Â Constituiçào Federal há de sempre ser interprct.rdt. pois sonrenle Fltr lr)ciô dâ
crrr)-iu8nçào da letra do tç\to cL)lll ls caracteristicas histórir:as. políticas. ideológicas do
rnolncllt(r. sc cncontÍará o melhor senlido da nomra jurídir.'a. enr cotrfronto cont a

rr,'alidade sor'iopolitico-econôurica e alurcjando sua plura efi cácia".

Nesse contexto, de dernanda de interpretaçào do dispositivo invocado.
alusivo à exigência dc adirlplência da seguridade soÇial, a União nào cxige tal
conrprovação ern situaçõcs envoh'cndo conr'ênios em rclaçào aos di'bitos
2 BARROSO. Luis Rotrcno. O dirciao constitucional e e efetividade de suas norm.i. ?. ed.. Rio dc'

Janciro: Rflro\ ar. :f,l)i, p. 89.
I MORAFS. Ale.iandrc de. Direito conrtítucional. l8.tri. rev earnal . §ào Pâulô: Atlas.20l2.p 15.
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cstâduais. senào vcjarnos

Instruçâo Normâtiva n.01, de 1997 ()linistério da Economia):
"An. l" A r.Íecução desccnrahzada de Progranra de Trabalho a cargo tlc' órgios e

entidadcs da Adrninistração I)riblica Federal. Diretâ e lndircta. quc cnroh'a â

transfcrência de recursos financeirus oriundos de dotaçôes collsisrratLrs rltts
Orçamentt-rs [riscal e da Seguridrdc Social. ot etivandtr a rcalizaçào de programas de

trabalho. projeto, ativitlade. ou de er entos cr.rm duraçâo certa. sL'rd ef!-tivada tuediante a
ecletrração de convênios ou tlestinação por Ponaria \linisterial. nos tcul)oi d...sla

Instnrçõo Nonnatir a. ohsen ada a lcgislaçã(r p!'ninent..

Aí. -in A situaç.io de rcgularidade do convL'ncnte. para os efeil(ls dÊsls lnstruçào
.r'onrratir a. ser'á cortrpror ada nrcdiantê:
I - apresentaçào dc certidôes de regularidadc fomecidas pela Sccretaria da Receila
Fcrlcral-SRF. pela Procuradoria-G!'ral da Fazenda Nacional-PCFN. do \'Íinistério da
Fazenda, e pelos corrc"spondentcs órgãos c\laduâis € nrunicipais:
II - aprescntação de conrpro\ autei de inexistênqia de dctbito junto âo lnititulo Nâcional
tle Seguro Social-lNSS. rcf.rentes ao5 lrêr m!'§es anteriores. ou Cenidào N!-galiva dd

Dcbitos - CND atualizada. e. se for o cirsr), laurblinl u rcgularitladc quirnro ao
paiiamqrlo das parcc.las nrensais relativls aos débitos reucgociadtrs,
lll - apresentação de CertiÍicado de Regularidade do Fuudo de Garautia do'lenrpo de
Seniço-FGTS. l"onrecido pela Caixa Ectrnónrica Fedcral. ncrs temros da Lei n" 8.016.
de I I de rrraro de 1990:
IV - conrproração de regularidade perante o PISiPASIIP:
\'- ct'rnrpror-açào de não estar in;crilo como ill.tdilllpl!'nle no Sisterna Intcgrado de
Administraçio Financeira do Gor enro Fed,"'ral- SIAFI:
V[ - courprouaçío de nào estâÍ ins!'rito há mais de J0 (trinta) dias uo Cadasrro
Inlbnnatil o de Crédit,.r; Não Quitados - CADIN:
VTI - dcclaração expressa do ploponcute. sob as penas do an. 299 do Código Pcnal. de
que nào se cn.ontra en'r môra e nerrl enr tlébito junto a qualqucr órgào ou cnlid.ldc dn
Administraçâo Pública Federal Direta e Indirc'tir. côufilnlle inciso VIl. do an. 1". desta
lnstrução Nonrativa."

Por opoÍtuno. a Secretaria do Tesouro Nacional, na Portâria n. 6-i7, de
2021. ao estabelecer sobre o Sistenla de Inlonnaçôes sobre Requisitos Fiscais -
Cauc. tomou a sua consultâ facultativa. Ora, sc até mesrno para apuraçào de
inadilnplência. que, cm tcsc envolvcriâ tanrbém a regularidadc previdenciária.
pelo teor da lnstmçào Nounativa n.3. dc 2021{. daquela Secretaria, é opcional a

consulta c se. na Instnrçào Nonnativa n. 0t. de 1997, não lbi exigida essa

rcgularidade. este argunrcnto rcitera a con\iicÇão das balizas perscÍutadas:

o 'Âí. 1".{ ciptiçâo de darl,ls cnr cadarrros de arlinr}rlt:rrcia ou srir('nlas dc itfomraç.i.'s financ.'irar,
§onlát'cis c iscais geridos fEl(}s órgir)r c cntidôdÊs ds Uniâo e o firnr,.'rinrcrrto dc infonrraçôes accrca clcr

cuntprinr."rtto dc requisit,rr fisc.ris por ('§ti,'l(rs, Distrito Fsderxl L'municili.s. scLrs tirgãers e cntidâd!'s, e

0rguizaç.ics da strcicdadc civil pr'rr nreio do Sistemo dc InÍbn»açôr's s')hrc R!'quisitrr\ Fiic.ris - ('arrr,
irritinrÍdo pcla Ponarir ST),1 n" 617. dc 6 dL.Ja|l!'irô de 2t]:1, oh{n'ari(l crrn Instruçio \omrati|a. ... An.
4'Os dad(rs çolls()lidados no Cauc terãrr rorrr() forrlc os scguintcs ca.lirstr,rs dc adinrplência ou srrtcr]ras dc
inlbnrraç.i.'s lioanccirar, contáht'is c fiscais geridos pelos tirgàos e cutidadcs da União ... Xl - Srst.'ma da
Sc'('rÉtüria Espe.ial de Prer idôncia c Trabalho do l\linistério da licononria, r.'sp,rnsárcl pr'la cni:ià,r do
C!'rtificado dc RcSularidarlc Prelidenciária.".
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"Art. 2" O Cauc tern prir obietivo torr:ar nlais eficicntc a vcrificaçào do cunrpnnrenttr de
rcquisitos Íis.'ais para fins de recebinrcnlo da transferêrrcia volturtána d('finidâ no aÍr.
25 da Lei C'omplenrentar nn l0l, dc 4 dc maio dc 2000. c da transl'crência tlê rç.cuôtrs
Íinanceiros a organizações da st-rciedade civil reirlizada sob o rr,'girnt' juridrco tle que
trata a Lei n" ll.0l9, de 3l de julho de 201.1.

Parágrafo t'rrrico. A corrsulta ao Cauc para Íins da verificaçào â que se ref!'re o câput
possui caráter facultativo-".

Uma vez que esse raciocínio se estenda pâra o Estado do Pará. nào há
conlo pt'etender inlerpretar de fonua divr"'rsa o texto constitucional. Vale, pois, a
limitação da regularidade à seguridade social do ente transferidor nos con\'ênios
firurados conl os Municípios, de fonna a inrpcrar a norÍna contida no art.4".
inciso V, do Decreto Estadual n. 733, de 2013.

Adenrais, a Lei Corrrplenr!"nlar Fedcral n. l0l, de 2000, enr nada altera
essa nlesnla visào da intcryrctaçilo corl§titucional, ell scu art. 25. §l'. i\'. "a". a

prevaleccr a tesc ora defendida para a máxinra aplicabilidade e efetividadc das

nonnas nlencionadas, de modo simétrico ao Íixado pcla União. Signitica que a

conÍirrnaçâo «.le dóbitos de tributos, enrpréstimos e financianteutos idellticarncnte
apÊnas se operarn na esfcra cstadutl. O próprio Decreto Estadual n. 733. de 2013,
estabcleceu cssc Iirrritc. crn seu art. 4', III. citado.

Bcncdito Ântônio Alr.'s r'Scbastião Edilson' detênderrr essa ideia:

"As erigências para o recebinrento dc recunos volunrários. além daquelas prer istas na

LDO. estio ctrrrtidns no §l" destc artigo. Assinr, para leeetrelcnr tais rccurs.ts. os entcs
da federaçào der erào estàr adimplL'ntes com ô paBamç'rrto de tributtrs, de eurprestiDros c
tinanciamentos já realizados junto ao cnte transferidori ... .

Essa noção é tle todo razoável, principalurcntc diantc da constalaçào dc
que sc trata de recursos próprios do ente transferidclr. .{ idcia rc'vcste-se dc
razoabilidade na interprctaçào da lógica constitucional c lcgalô.

Por outro lado, impende notar que o rol descrito no aÍ1. 4'do Dccrç-to
Estadual n. 733. de 2013. nâo é taxativo quanto aos requisitos. mas rneranlente
exenrplificativo. confonne sc deprecnde da Lei Federal n. t(.6ó6. dc l9_93. ainda
5 .\L\rES. Bincdiio Anrônio: e lllJll-SO,.r". Setra.riâo. Lei de Rcsponsabilidadc Fiscsl comcotld!. 5 cd.
rcr.. atual. c anrpl.. I-enrc: J. H. N|izuno. l0l l. pp. 106-0?.
6 O i\{in. Luis Roheno Barrosr, sustenta: "O principio da ra,/..ahilidâ.lc-proporcionalidJ.l!', temros aqui
curprega(los de m.rdo firngivel. não r.lá !'\prc.io na Coristituiçio. m.tr tcrn seu fundaurcrrto nas idciar ds
devido pr,ret':*r lcgal suhstantiro e na dc jrrstiçi. 'l-rata-sc dc um ralioio irrslrunr.'nto de prit.'ç.io dos
direit,rr íurrdarucrrtais e do iDler('ii(! pribü.:o, por p.'rnlitir o controlc da discricirrrrarie.la.le dos aros do
Podcr Público c por ftrncionar como a mcdrda corn que unra nornrc devc ser irrtrrlrctatla no caso corlcrüo
para a nclhor raalizaÇi() do tim ioD\titucionrl rrels enrburidtr ()u d('i(rrLellrc drr sislcma". 1n Curro de
dirclto constltuciond,4. cd.. Sào Paulo; §61,1i11. !Ql-1, pp. i19-29.
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errr vigorr. tcxnlâlnrcnte:

-An. 38. ...................,.....
ParágraÍb único. As minutas de editais de licitação, benr como aJ dos corllJâk)s.
acordos. cr.rnvénios ou ajusres dclern ser prer ianrente c\or[ilradas e aproladas pr-rr

asscsstrria juridica da Aúniuistraçâo.

Art. I 16. Aplicanr'se 0s disposições dÊstà Lei. no que couber. aos convênitrs, a.'ordos.
ajustcs c outros irrstrumeutos cLlngêllercs celebrados por órgãos e eltidadcs da
Adnlinistração.
§ lo .{ celebraçào de c(}nvênio. acordo ou ajuste pelos órgãos ou enridades da
Adurinistrâr:ão Ptiblica depende de prér'ia aprovação de compctente plano de trabalhr'r
proposto pela organização interessada. o quâl dcYerá conter. no mininro. as seguintes
infomrações:
I - identificaçâo do objeto a s,,.r ereculadol
ll - melas a serern atingidas:
lll - etapas ou fasr.s de execução;
lV - plano de aplicação dos recurst-rs financeiros:
\' - cronogranra de dcseurbolso:
\:[ - previsão de início e finr da r,'recuçào do obieto, beur fl.sirn da conclusâo das etapas
ou làscs progranradas;
VII - se o ajuste conrpreendcr ohra ou serriço de engetlharia. compror açào dc que os
rccursos próprios para colnplerneutar a crecuçào do objeto estào dcvidamente
aii!-gurados. salvo se o custo total do enrpreendinrento rL'câir sobre a entida,le ou órsão
descentralizador.
§ 2o Âssinado o con!'ênio. a eutidade ou órgârr repassador dará ciência do nresrno à

Assernblcia Legislativa ou à Cârtara Municipal respectiva.
§ 3o As parcelas do ctrnrênio serâo liberadas ern cstrita conÍbmridade corl o plano de
aplicação aprovâdo. êÍceto nos casos a seguir. enr quc as nresnrâs fir'alào retidas até o
sanr.arnento dâs impropriedades ocOneutes:
l - quândo nào tiver harido corrrprovação da boa e regular aplicação da parcela
ante ornrcute rccebida. na fonna da legislatrào aplicávcl, inclusive mrdialltc
procêdimentos de fisr,'alizal'ão kxal. realizados periodicarnente pela entidade ou órgão
descentralizador dôs Íêcursos ou pelo órgão conrpetente do sislerna de controlc intenro
da Ádministração Pública;
II - quando verificado des\io dc finalidade na aplicação dos recursos. arr&ios não
justificados no sumprinrento das ctapas ou fases progranratlas, práticas atenlatil as aos
princÍpi(rs fundanrcntais de Administraçâo Pública nas conúataçôes e dcmais atos
pràti!-ados na e\ecução do conlênio, ou o inadimplenrer)lo dô (.secutoÍ crrnr relação a

outras cláusulas conveniais básicas:
lll - quando o ef,ccutor deixar dc adotar as mêdidas sân{:adoras apontacias pelo
panícipe repassador dos recursos ou por integrantes do resper'tivo sistema de controlc
intemo.

§ 4o Os saldos de convênio, enq[anto nào utilizados. serão obrigatoriarDente aplicados
enr cadenretas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de seu uso for
igual ou superior a uru mês. ou ern fundo dc aplicaçào Íinarrcein de cuno prazo ou

t 'An. 193. Revogam-se: l - ()s ans. $9 a lotl da Lei n'' 8.66ó, de ll dejunho de 199-i, ns data du
publi.astro d!i(d Lci: Íl - a Lei n'8.66ó, de 2l dcjunhu dc !991, u 1"; r" 10.510, dc l7 dc julho,l€:(r):,
e (rs ârls. lo a 4?-A da Lci n' 1.2.462, dc 4 ,le agorto da l0l I, aprir d.'ç.1114os I 1dois1 arros da publicaçio
ofi.ill delta L-ci."-
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opcrdçào dc nrercado obeno laslr..àdà cnl (ítulos da divida púb[ca. quando a uliiiznçâo
dos ntesrrtos r cr: ficar-rc cnl pr.rzos ntcnotcr qttc trnt nti's.

§ 5o 
^s 

rÉ('!'irss finarrcc'iras auli'ridâs na fonna do grarágratb altcrioÍ scrào
obrigatofiarlc'nte courputatlas a credilo do cottvênio e aplicadas. cxclusi\.an)clrlc. no
objett-r de sua Íinalidade. devc'ndo constar de denrt-rnstrati§o específi!'o que iutcgrará as

pÍcstaçLiês de contas do ajtrste.

§ 6o Qunndo da ct»tcltrsào. denúncia. rcscisão ou e\tinçào do convônio. rcordo ou
ajustc. os saldtls Ílnanceiros rem.rnescentcs. inr'lusive os provenieutes das receitas
obtidas das aplicações Íinanceiras realizadas. serào devoh'iclos à errtidadc ou órgão
repassador dos recursos, uo prazo inrprorrogár'cl de -10 (trintâ) dias do eleuto. sob pena
da imediata instauraçào dc tomada de contas espacial do rcsponsávcl. pror iclenciada
p!'la autoridâde conlpdente do órgâo ou entidade titular dos rccursos.".

Esse norte repete-se, de ionna similar, na Lei Federal n. 14.133. de 2021:

"Art.5i

§ 4" Na fonna deste artigo. o órgào de asiesioratnenro jurídico da Àdnrinisrraçào
tarntrçitrr realizará !'ontrole prcvio dc Iegalidade de contrarações dirctas. acordos- temros
dc coopcração. conr.ênios. aiust(.s. adês!i!.s a atas de rcgistro de prcç{}s. ourros
instrumentos cungrinelcs e de scus temtos adilivos.
§ 5" E dispe»sável a análise juridica nas hipóteses previanrente definidas enr lto da
autondade jurídica nráxima corrlpetenle. que dcverá considerar o bairo Ialor. a bai'ta
conrplesidade dâ contlataçào. a êntrcga inrediala do b!.nr ou a utilizaçio de minutâs dc
cdilâis e instrunlentos de contrato. conr'ênio ou outÍars ajustes prc'r'itrnenre
padronizados pelo órgão de alscssrrlanlenlo juridico.

,\rt. 18.1. .Aplicarn-se as tiisltrsiçircs dç-sta Lei. no que couber e na auséncia de non o

especifir.'a. aos convênios. acord(rs. ajuslês e outros instrurnentos corrgêneres celebrados
por órgàos c eutidâdes da Âdministração Ptiblica. na fonla estabelecida em
regularrrento do Podcr Fltecutivo federal.".

Em reforço, incideur tanlbérn outros dispositivos da Lei Cornplemerrtar
Federal n. l0l, de 20008:

^'An. 25. Para efeito desta Lei Compl!'n)entar. entende-se por transferência voluntária a

entrega tle Íecurs(rs correntes ou de capital a oulro cute da [ederaçào. a título de
cooperaçào, auxílio ou assistência financcira, .que não decona tle ddernrinâção
çonstitucional, legal ou os destiuados uo Sistenra Unico dc Saúde.

§ lo São cxigências para â r!'àlizâçio de trarsferêrcia voluntária. além das

estabehcidas na lci de diretrizos or'Çalrr.utárias:
I - existência de dola1,ão espccífica:
II. (VETADO)
III - obscnância do disposto no inciso X do an. ló7 da Constituiçào:
lV - comprovaçào. por pane do beneÍiciáno- de:

I Vide o aí.212 da Colstiruiçâo Fedr.Íal quanlo ao aÍ[.25, IV. "b": "An. !11. A Uniâo aplicaÉ,
anualurentc, nunca nrenos dc dezoito. e or EsLxlos, o Distrito l-cderal c os Níunicipi.rs \ itrte c cill('o por
ccnto. no minimo. da rcceita r!.sultatrte dc inrpost.li, r(rnrprc.rrdida a protcniente de tralsferêlcias, na
nrdIut('lrçio c dr'scnvolvirrrenl\) do rosiIo.".
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a) quc se acha ern dia quaulo ao pâgameuto de tribubs. enrpréstimos c financiamentos
dclidos ao ente transferidor. benr conro qua[lo á prestaçào de contas de recursos
antcriomrente dele re('ebid(rs:
b) cumprirncnto dos limite-{ conslitucionais rc'latilos à educaçào e à saírde;
r') ohsr.'n'iincia dos limites das dír,idas consolidada e nrobiliária. de operaçõr's de
crédito, írclusive por antecipaçào de receita. de insc q:ào enl Reslos a Pagar c de
d!'spesi total com pessrrâl:

d) prc'r,i:ào orçanrentária de contrapartida ".

Nessc. cenário, dcr.c ser rcvisto o posicionanrento Íinnado nêsta Casa de
Procuradore's pâra fins dc obsen'ância de adinrplôncia dos Municípios pcrantc a

seguridade social e rclaciorrada a tributos. empréstinlos e financiamcntos sonlente
qlranto âo cnte transferidor, in casu, ao Estado do Pará, por ocasiâo da celebraçào
de contclnios, na tbnnâ prevista no ârt. .1", ltl e \', do Dccreto Estatlual n. 73-1, de
2013.

{. r-\cEÇÕr.r.s.

Duas são as situaçõcs cxccpcioniris atlnrititlas qualrto ao alâstarrleDto dâ
cxigência prevista no an. 195, §3'. da Constiruiçâo Federal e no ârt. 25. §l'. lV.
"a". da Lei Complementar Fedcral n. t0l, de 1000: a) â rcgra contida no art. 25.
§3". da Lei Complenrentar Fcderal n. l0l. de 2000: c b) o disposto no art. 167-D
da própria Carta Constirucional.

O art. 25, §3'. segue transcrito:

".\rt, 25. Para efeito desta Lei Conrplementar. entende-se por transfcrência voluntária a

entrega de rccursos correntes ou de capital a ouro cntc da Frderaçio. a título de
coLlpcrâçào. auxilio r'ru arsistôrrcia financeir:r. .aluc nâo decona dc dcternrinaçio
c(nlstinrcional. legal ou os destinados ao Sisterna Uuico de SaÍrdc.

§ 3o Para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferêneias voluntárias
cürstantes desta Lei Complementar. e\cetuam-se aquelas relatruas a açôes de
educaçào. saúde e assistência social."

Do leor da nonna. deflui-se a vedaçào à suspcnsão de transfcrências
voluntárias tlestinadas a ações nas árr.-as de educaçâo, sairde c assistência social.

O Colendt'r Supcrior Tribunal dc Justiça há muito rccorlhece a tese:

-.ADN NISTRATIVô. CON\/ÊNIO. LTBERAÇÀO DF- \:ERBAS PÚBLIC.^S PAR.\
AI'ENDIMENTO DAS CRIANÇ-{S E DOS ,4,DOLESCI:NTF-S EM STTLIÂ('ÀO DE
RISC O PESS()ÁL F S(X'r.\1. APRFSIlNT,\( .\O DIt ('ER DÀO \t:(;ATI\ .\
PELO TRIBLNAL DE CONT:\S, REQUISITO DISPENSÁ\'EL, INTERPRETAÇÀO
DO ARl'. 25. §§ l'E 3". DA L(: t0t.,2000.
l. Trata-se. na origem. dc nrandado de segurança inrperado pelo lr'[unicípio de
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Colombo. no qual objctiva o recebinrento de \.1'rbas pÍlblicas da Secrctaria de l:stado da

Criança e da Jurenrude. deeoneutes de conr'ênio finn.rdo conr o Estatlo do Paraná. que

tcm por objeto â exe('uçào de atividad!'s inerentes ao atendinrcnto dns crianças c'dos
adolesccntcs ern situaçiio de risco pessoal c social, indcpcndenteurente da apÍcscutlçào
de cenidões negativas ao Tribunal de Contas.
2. Inriár'cl enr sedc de Íe.urso esp...cial a análise tlos artig..rs 6ó. § 2". e l{6 da Lei
estadual n. 15.60Íl/2007 c do Decreto Esladual rr. LI98120II,unravczqrreéiucabircl
rediscussâo de nroteria dc direito local. s.'ndo delida a aplicação. por analogia, do
enunciado n.'280 da SÍrrnula do Suprerno Tribunal liedcral.
3. A pane recoÍreute alega violaçâo à ResoluçÀo n.3;2006 do Tíbunal de Conta., do
Estadtr do Pamrrá. Ncsle ponlo. o rccurso tân)béur nio nrcrece conhecrntcnto. porque
rr'soluçâo não se inclui no c!)nsuito de lei tedcral a que sc r!'fcr{,'o ân. 105. III. À, da
Consliruição da Repúblic-a. t'ugindo. assirn, da hipritese col'lstitucional de cabirnenttr
deste recuso.
4. Pela leitura do § l" do an.25 tla [-c-i Complementar l0l/201X] (Lci de
Rcsponsabilidade Fis.'al) conclui-se que é licita a exigência tlc cenidr-ies que
contprovcnl a regularidade do eDt!' beneficiado com ô r(.passc da transÍ'erônr:ia
voluntária. entre as quais a ponntalidadc no pagamento de tnbutos. elnpréstitnos e

llnanciarnentos. benr curno enr relaçào à plc.staçào de contas dc rccurs.-rs dcrirados de
conr'ênios antcriores. Ocon e que a própria nonlta enl seu § 3" cstabelece que uão serâo
aplicadas as sançlics de suspensào das transl'erôncias voluntárins nas hipót"'sc.s errr que
os recursos transferidos dcstinam-sc a apliciição nas álcas dc sa[rde. educação c
:riiiitúntia social, hipótese cr-rrríjgurada nos luros. cnl qu€ o conr'ênio firnrado conr o
E:'tàdo do Paraná tem por objeto a erecuçào dc atividades incÍ!'r]tcs ao atendi[rcnto das

crianças dos adoles('cnt!'s cnl situaçôo de risro pessoal e sor,'ial.

5. Apesar do te\to nonuâti\o fazer relbrincia a sançãcr de suspcnsio dc trarsferência
loluntária. as exigêucias previstas no artigo 25.§ 1", da LRF nio se aplicarn às
transferêllcias voluntárias destinadas â açi)es nas áreas de educaçâo, sa(rde e essistôncia
social f)essa fonna. a cláusulo do rcfcrido courrinio que condicioua a liberaçit.r
financcira à aplcscntaçio de Cenidào Negatir,a do Tribunal de ('ontns deve ser
consideÍada abusiva e ilegal. Precedentes.
6. Recurso cspc'cial parcialrtrentr. conher.'ido e. nes"a pârte. trào provid(r."
(REsp I,10786ór'PR. Rel. llinrstro MAURO CAMPBELL MARQL[S. SEGLNDA
'f UR\,ÍA.lulgadtr ent 0,1,'101201.1. DJc I I /10/2013)

Rcgistre-se que o Acórdào daquela Corte no Aglnt no RMS 44653,'PR ern
nada a colrtradiz, senào veja[ros:

..,^DN4I:.iISTR,\TI\0. A(;RA\IO INTERNO NO RECURSO IIN{ T/.\NDADO DE
SEGLIRANÇi\. LIBERAÇÀO DF, VERBA DESTIN^DÂ A PROGRAMA IIOSPSUS.
APRESI]NTAÇÀO DE CERI'IDÀO NF(iATI\'^ PELO TRIRUN^L DE CONT.AS.
REQUISITO DISPI:NSA\'TL. I\TERPRI:TAÇ.{O DO ART. 2-s. §.s lo. Il lo. DA LC
l0l/?000. 

^GRAVO 
INTERNO DO EST^DO D() PAR^\A A QUII SE NIr(iÁ

PROVIMENTO.
L Cuida-sr,', na origern. rle NÍaudado de Segurançu inrpetratlo pela SOCIEDADE
E\',\NCiELIC^ BENEFICENTE Dn CURI'flllA enr fsce do Secretário dc- Saridc do
Estado do Paraná objetirando sejc suspcnsâ a urigibilidade da courpror açio de
regularidatle fist'al e a aprescntação de ccrtidào negâtivâ pr-raute o TCE para a

panicipaçào no Progranra dc Apoio e Qualific.rçào dos Hospitais Públicos c
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Filrntrópiccrs do Paraná-HOSPL;S e conscquentr's repasses dc r erbas.
2. Este Superior Tribunal dc Justiça finncru o entendinlenlo de que a ntrrrna !'rrntidr no
art. 25 § .1o. da Lei Conplemcntar l0lrl000 - Lei dc Responsrrbiliditde Fiscal -
cstabelece que nâo scrio aplicadas as sançLi.s dc suspclsio daç transferôrrcias
voluntárias nas hipóteses clll quc os recursús lransfcridos destinaur-se à aplicaçào nrs
áreas de saridc, educaçio e essisteincia social. hipótcse dos autos.
3. A exigên§a de regularidadc fiscal dcve ser mitigada. notadamelte !-otrsidcrando que
eilâ atividâdc se dá eur beneficir-r do intercsse pÍrblico. suprindo a ausêucia de pleua
atuaçâo estatal nestas áreas, aplicando o disposto no art. 25. § 3o. da LC l0l1:000.
independeute de ser antcrior ou postêrioÍ à I'onnalização do convênio.
4. 

^sravo 
Inlcnlo do ESTADO DO P^RANÁ a quc se ncqâ protirnenlo."

(^glnt ro R!Ís .H.652IPR, Rcl. Ir.Íiuistro N.A,POLEÃO NUNES NíA|A t-tLHO.
PRI\'ÍEIRA TLTRMA. julgado enr 0l/0612020. DJc 0-1106/2020.1

Essa situaçào, inclusivc. encontra _euarida no próprio Dccrcto Estadual n
733, de 2013e:

"Ar1.7"

§ 2" A celebração de convênios roltados às transfL.r'ências voluntárias relati\'as a açõ!-s
de etluca§:âo. sairde c' assistência social conr Municípios cm situação de nrora ou
inadimplência conr o Estado indepcnde. enr consonância coul o afl. 25. § -1". da Ler
Conrplementar n" l0l. de 20ü1. da adoçio de nredidas voltadas à responsabilizaçãu dos
agcrtc's quc deranr causa à mora ou aO inadirnplenrcnto. n!.tn à rcparaçilo de er.cntual
dano ao Erário. sc for o caso.

§ 3" E adnrtida a celebmção de con,vênios toltados iis transfcrências voluntárias
relatiras a açóes de cducaçâo. saúde c aiiistêrrcia social cot» Municipros em situação
de urora ou inadimplêucia cor» o Estirdo ainda que tais siruastles tenharn sido catrsudns
pelo eestor em erercÍcio.
§ 4" As nrcdidas referidas no § 1", crnbora nâo constituarn (ondiçâo para a celetrraçâo
de conrêrrios r,ohados às transfcrências voluntár'ias relativas a asô!'s dc educaçitr.
saúde e aisistórrcia social corn iVlunicípios cm situação de urr.rra ou inadinrplêrrcia conr
o Estado, tlc'r.eur sç'r rcL'onlcndadas pelo Estarlo c adotatlas conr a ntaior brevidade
poisí!el pelo Municipio inadimpleutc."

Alent <iessa hipótcse, com a pandemia. o Cougresso Nacional aherou a

Constituiçào Federal, por rneio tlt Fnrcnda Constitucional n. 109, de 2021.
nrediante a criação tle erccçào ao scu prtiprio regrarncnto. in vcrbis'.

"Âí- 167-D. As proposiçõcs legislativls e os al(rs do Poder Erecutivo com prrrplisito
crclttsivo de enfrentar a calamidade e suas consequêrrcias sociais c euunôn]icas. conr
vigência e efeitos restrittrs à sua duraçio. d!-sdc quc nio inrpliqueru tlcspcsa obrigateilia
de caráter continuado. ficanr dispensados da obsc'n,ància das linritaçôes legais quarrto â

criaçâ,r, à expansào ou lo apelfeiçoanrento dc a!'ão govenlarrcntal qüe a!'anate
aumerrto de dcspl'sa e à concr's:io ou à anrpliaçâo de inccntir.o ou beneficio de
natureza rributária da qual dccona rr'núncia de rcceila.

e Â es:: rcspeito. nr('recc l.iturâ a N'lanili'lração n. 037.'1018-PCE, da lavra da Pr(Euradori \{ônira
Simõcs.
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Parágrafo irnico. Durante l vigêncis da ç'alamidade pública dc ânrbito nacional de quc

tratx o an. 167-8. não sc aplica o dispo;lo no § l" dtr an. I 95 derta ('onstituiç.1o".

A atlinrplência inrpostu âos cnlcs Í'oi srrspensa, enqu nto vigelltc o cstado
dc. calamidadc pública, cujo lirnitc tcrnporal foi fixado pclo Decr!'to Lcgislativo
n. ó. de 1020r(', a sahcr:

"Ân, lo Fica reconhccidn, c\clusilerne te paro or fins do an 65 da Lcr Cirnrplcnreular
n" l0l, de ,{ de ruair.r dc l(l(X). notÂdnnrtnte pata as dispcns;rs do rtinginlcnto dos
rcsultrdt's fiscais prcl istos no art. 2" da Lci n" l-1.898, de I I dc nor,enrbro dc 2019. e da
lirnitaçào de ernpcnho de que trata o art. 9" da Lei Cornplerrcntar no l0l. de { de nr.rro
de 1000. a ocorrência do csluiltr tle calarridade pública. corr efeiros Âté .11 dc dezerrrbrtr
de 2020. nos tennos da solicitaçâo do Presidcute da República encanrinhada por ureio
da lt,lerr'agcrrr n" 93. de l8 de rnarço de :010.

An. -1" [:stc Dcr;rcto Lcgislatit o elllli:l e!)r Yigor na data de sua prtbli''açâo."

Dessc nrodo. durante o pcríodo dc 20.13 '2020 a 3 I i I 2i2020, suspendeu-sc a

exiglincia dc cunrprinrcnto do arl, 195. §3". da Constituição Federal.

III CO\ CLT:SAO

Pelo erposto. concluo:

a) o posicionanrcnto Í'innado ncsta Procuradoria conduz à obscrvância do art.
195, §3'. da Constituiçào Federal e do art. 25. §1". IV. "a", da Lei Complementar
Federal n. t0l, de 2000. para t'ins de celebraçâo dc convênios entrc o Estado do
Pará r' os iVíunicípios:
b) a seguridade- social engloba açties na área de saÍrde, previdência e assistência
social. por força do an. 194 da Constituiçào Fcderal:
c) a t!'sc Í-rrnrada nesta Procuradoria quanto ao disposto no ârt. 195, §-1". da
Constituiçào liedcral c ao an.25. §1". l\'. "a". da Lci Complcurentar Fcderal n.

1010, de 2000. incidente sobrc as transfcrências voluntárias realizadas entrc o
Estado do Pará c seus Municípios. der c ser revista:
d) a interpr.taçâo constinrcional e legal, na linha do quanto atlmitido pela Unrào.
conduz à indispensabilidadc da exigôncia tle adinrplência dos Municípios enr
relação à seguridade c a tributos. cmpróstiuros e financianrentos linritada ao
Estado do Pará. cnquanto ente transferidor. com a prevalência do disposto no an.
4'. incisos lll c V. do Decrelo Estarlual n. 73-3, de 20131
c) o Decreto Estadual n. 733. de 2013, cnunlcra rol exemplificativo de rcquisitos
pâra cclebração dc convênios, em seu art. 40; e

0 o regranrento constitucional e legal conrporta duas cxceções: f.[) quanto a

transferências volunlárias para ações nas áreas de saúde. educaçào e assistêncra

r0 Puhlirr.lo no Diário OÍicial drr Uniio de lo ll'20!0 - Ediçào..rtra C.

NN. 2021.02.000460 Pá9 ina 12 de 13 w!w\, pqe.pa.qov.br



ís 13

oOVERNO DO ESTADO DO PARA
PROCURT\D0RIA-GERAL D0 FISTADO

social, dc acordo conr o aí. 25, §3", da Lci Conrpleurcntar Fedcral n. l0l. de
1000: e t'.2) durantc o cstado de calarnidade pública nacional. de 20,3,2010 a

-1li l2r'2010. conforme o disposto an. 167-D cla Constituição Fcderal e o an. l' do
l)ccreto [-egislativo n. 6. dc 2020.

BelérniPA. 1,2 dc abril dc 2021

RIC,\RDO NASSER SEFER
Procu rador-Geral do L.stado
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TRANSFERENCIAS \.',OLUNTÂRIAS. CELEBRAÇAO DE CON\-ENtOS
E\TRE ESTÂDO E NrtiNrCiprOS. TNTERpRETAÇÀO DA
coNs-l'lTr.;rÇÃo FEDER.\L (,\RT. 195, §3') E D^ r.Et
C0MPLEN,TENTAR FEDERAL N. l0l. DE 2000 (ART. 25, §l'. r\',. "A").
LrxrrT^ÇÃo DÂ ExIGÊNCrA DE.{DISrpLÊr-CL\ À SECL;Rln..\,DE 8.,\
TRIBTITOS. ETIPRESTTÀIOS E FINANCI.{!IENTOS PERA\'I'E O
ESTADO DO PAR.í. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL \. 713.
DE 201.1.
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DESÍlNO(S): REDENçAO/PÂ
SERVTDOR (ES):
]ANAILDES PEREIRA DE SOUSA - MAT. 54185704-3, ENFERMEIRA
NO 1.5 DIÁRIA
PERÍoDor DE 25 À 2610212022
ORDENADOR: IOÃO WANDERLEY STLVA OÚVEIRÀ

PORTARIA O 114 DE 11 DE ]IIARçO DÊ 2022
OBJmVO: CONDUZIR E ACOMPANHAR PÂCIENTE DO HR DE CONCEIçAO
DO ARAGUAIA AO HOSPITAL PÚSUCO DO ARAGUAIA EM REDÊNÇÃO - PA.

FIJNDÀMENTO LEGAL: DECRETO NO 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE T994.
ORIGEM: CONCETçÃO 

-DO 
ARÂGUATA/PA . BRASIL

DESTINO(S): REDENçÂO/PA
SERVIDOR (ES):
LÊONAN DOS SANTOS BENTO - MAI 57206685-1, I.{OTORISTA
]ANAILDÉS PEREIRA DE SOUSA - M4T.94185704-3, ENFERMEIRA
NO 1.5 DIÂRIA
PERÍooo: DE t6 

^ 
t7to2t2o22

ORDENADOR: ]ÔÃO WANDERLfY SILVA OLIVEIRA
PORT^Rr^ o 128 DE 16 DE Í{ARçO DE,2O22

OBIEÍlVo: ACOMpANHAR PACIÊNTE DO HR DE CONCEIÇAO DO ARAGUAIA
ÂO HOSPTTAL PÚBUCO DO ARAGUAIA EM REDENçAO - PA.
FUNDAMENTO LEGALT OECRETO No 2819 DE 06 DE SETEMBRO DE r994.
ORIGEM: CONCÊIçÃO.DO ARAGUAIA/PA . BRÂSTL
OESTTNO(S): REDENçAO/PÂ
SERVIDOR (ES):
MARIA DEN1 DA SILVÀ NASC]MET,ÍTO - I',TAÍ 57206629, ÍEC. DE ENFERÍ!,{AGEM
NO 1.5 DIARIA
PEúoDo: DE 21 À 22102/2022
ORDENADOR: IOÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

PORTARIA no 12O DE 14 DÉ XARçO DE 2022
' 'ETIVO: CONDUZIR E ACOMPANHAR PACIENTE DO HR DE CONtEIÇÂO
. 'RÂGUAIA 

AO HOSPITAL PÚBL,ICO DO ARAGUAIA EM REDENçÃO - PA.
A'íDAMENÍO LEGÂL: DECRETO No 2819 DÊ 06 DE SETEMBRO DE 1994.
ORIGEM: CONCEIÇÃO 

-DO 
ARAGUAIA/PA . BRASIL

DESTINO(s): REDENÇÂo/PA
5ERVIDoR (ES)r
LEONAN DOS SANTOS BENTO - MAT. 57206685-1, MOTORISTA
MÂRIA DENI DA SILVA NASCTMENIO - MAT. 57206629, TEC. DE ENFERI'4AGEM

NO 1.5 DIÁRIA
PERioDo: DE 18 i\ r9to2/2022
oRDÉNADoR: ioAo WANDÊRLEY sILVA oLIVEIRA

PORTÂRrÂ ro 121 DE 14 OE i4^RçO DE 2022
oBIETM: CONDUZIR E ACONiPÀNHAR PÂüENTE DO HR DE CONCEIÇAo
DO ARÂGUAIA AO HOSPITAL PÚ8LICO DO ARÁGUAIA EM REDENçÃO - PA.
FUNDAMENTo LEGAL: DEtRETo No 2819 DE 06 DE SETEMBRo DE 1994.
ORIGEM: CONCEIçÃO.DO ARAGUAIA/PA - BRASIL
DESTINO(S): REDENçAO/PA
SERVIDOR TES):
LEONAN DOS SANTOS BENÍO - MAI. 57206685-1. MOTORÍSTA,
EUNICE COSTÂ DOS SANTOS BARROSO - MAT. 57197013.3, TEC. DE EN-
FERMÂGEM
NO 0.5 DIÁRIA
PERÍoDo: DE l2/o2/2o22
ORDENADORi ]OÃO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

PORTARTA I{o 119 DE 14 DE iaARçO O2 2íJ22
OBlEnVO: CONDUZIR E ACOMPÂNHÂR PACIENTE DO HR OE CONCElçAO
N' 1RAGUAIA AO IiOSPITAL PÚBUCO DO ARÂGUAIA EM REDENçÃO. PA.
t, IVENTO LEGÂL: DECRETO No 2819 DÊ 06 DE SETEIVBRO DE 1994.
oLzM: coNCErçÃo Do aRÂGuAra/pa - BRASTL
OESTINO(S) : REDENçÂO/PA
SERVIDOR (ES):
LEONAN DOS SÂNTOS AENTO - MAT. 57206685-1, MOTORISTA
RJMCE coSTA DC6 SAI,ITOS BARRGO - MAT. 919701}3, TÉC. DE Eí.IERI'{AGEM
NO 1.5 DIÁRIA
PEúoDo: DE 14 À 1s/o2/2o22
ORDÉNADOR: ]OÃO WANDERLEY SILVA OUVEIRA

PORTARIA NO I31 DE 11 DE ]i'IARçO DE 2022
OAIEÍTVO: ACOI{PANHAR PÂCIENTE DO HR DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
AO HOSPTTAL PÚBLICO DO ARAGUAIA EM REDENçÂO - PA.
FUNDAMENTO LEGAL: DECRETO NO 2819 DE 06 OE SETEMBRO DE 1994.
ORIGEM: CONCEIçÃO 

-DO 
ARAGUAIA/PA - BRASIL

DESTINO(S): RÊDÉNçAO/PA
SERVIDOR (ES):
ETJMCE COSTA D6 SÀNTOs BcRRGO - I,IAI 

'7197013.3, 
TEC. DE ÉNFERMÁGIT{

NO 1.5 DIÂRIA
P5{iooot oE 26102/2022
ORDENÂDOR: ]OÃO WÀNDERLEY STLVA OLIVETRA

PORTARIA xo 122 DE 14 DE l.lÂRçO DE 2022
OBIETIVO: CONDUZIR E ÀCOMPANHAR PÂCIENTE DO HR DE CoNCÉIçÃo
DO ARAGUAIÂ AO HOSPTTAL PÚBLICO DO ARAGUAIA EM REDENçÀO - PA.
FUNDATíÊNTo tfGAL: DECRETo No 2819 DE 06 DE SETEMBRo DE 1994.
ORIGEM: CONCEIÇÃO 

-DO 
ARAGUÀlA/PA - SRASIL

DESTINO(S): REDENCÀO/PÂ
SERVIDOR (ES):
LEONAN DOS SANTOS BENTO - I4AT. 57206685-1, IIOTOR1SÍA
MÁRIA DE LOTJRDES VIE]RA DÉ SOIJSA - MAÍ. 5793874-2, TÉc' DE ENFERMAGE|.!

NO 0.5 DIÁRIA
PEPíODO. DE 241O2t2O22
ORDENAOOR: JOAO WANDERLEY SILVA OLIVEIRA

Protocolo: 776007

CONVENIO

EXIRAÍO DE COÍIVEÍ{IO
No.DO CO?{VÊNrO: 032l2022 PROCESSO !ro 202rl305532

Valor Total: R$ 186.500,55 (cento e oitehta e seis mil, quinhehtos reais e
cinquenta e clnco centavos).
Objeto: Âquisição de 50.269,69 L de óleo diesel pard recuperâção de 69km
de estrôdôs vicinâis: sendo 21krn ho eA Belo MÍrà; 23km P.A landaia e
25km no PA Volta do Rio
Dôtô de ôssinaturô: 23103/2022 prdzo: 90 (hoventa) diôs

lnic. de Vig.: 23/03/2022 r. Vig-t 20/06/2022
Foro: Comarca de Belém
DoTAçÃo oRçAMEMTÁRIA:
Unidôde Orçamentárla: 29101; Progrdmô deTrôbalho: 26.782.1486.7505;
Nat!.rreza dô Despesa: 444042; Origem do Recurso: TESOURO; funte de Re-

curso: 0124000000; Plano Intemo: 206COIWCOEC; Ação DeElhada: 273788,
NOI'"18: PREFEITURA MUNICIPÂL DE ELDORADO DO CARAJAS CNPI no:
84.r39.633/0001-75.
ORDENADOR: ADLER GERCILEY ALMEIDA DA SILVEIRA - SECRETÀRIO DE
ESIADO DE TRANSPORTES.

Protocolo! 776O1t

TERüO OE HOHOLOGAçAO

O Dirctor Presidentê, da Companhl. dG Portos € HÍdrovias do Estô-
do do Pará - CPH, no uso de suas ôtribuições legais e após a análise con-
lunta da Comissão de Licitaçáo e o pórecer da Gerência lurídicô, referente
ao Processo no 2021/1453134 resolve:
HOMOLOGAR o resultado do processo licitatório referente ao Procedímento
Licitatório nô 001/2022- CPH, que tem como objeto a contrata(ão de em-
presô para a prestação de obras e serviços d€ engenharia para a Constru-
ção do Trapiche de Carqô e Descôrqa de Pescado e Mer.ado de Peixe do
Município de Maracanã, o qual visa atender a Companhiô de Portos e HÊ
drovias do Estôdo do Pdrá, autorizando â contrataÉo e emissão de Nota de
Empenho em fôvor dô seguinte empresa: IIAAR NAVEGAçaO E TERMINAIS
LTDA, inscrltâ no CNPI/MF-20.792.591/0001-94, com sede na Passagem
da olariô, no 166, Rodovia Arthur Bernardes, no 96, bairro Pratinha, Distri-
to lcoaraci, CEPi 68.816-060, e-mail: alÍrÊdQ.ra-bIaL@.llitI§hi-pDilg.çam,
município de Belém, estado do Pará, por ter apíesentado a proposta mais
vahtajosa pôra â contratação do único item do Edital, pelo valor global de
R$1.426.453,33 (um milhão, quatrmentos e vinte e seis mil, quatrocentos
e canquenta e três reais e trinta e três centavos).
Registre-se. Pirblique-se. Cumpra-se.
Belém/PA, 23 de março de 2023.
AARÂÂÔ BENÂSSULY NETO
Diretor Presidente da CPH

P.oto.olo! 775535

TERIiiO DE ADJUDICAçÃO

A Presidente da Colr|iasSo dc Licatâção dô Companhia d€ Portos
e Hidrovi.s do E6tâdo do Pàrá - CPH, instituída pelã PORTARIA No
74112O21-GP óe Ml10/20211torna públíco o resultôdo do julgamento do
PROCEDII',lENTO LICITATORIO no,Ol /2O22-CPA, refÊrente à contratação
de empresa parà à prestação de obras e serviços de engenharÍâ para a
Construção do Trapache de Côrga e Descarga de Pêscàdo e Mercado de
Peire do l'Íunicípio de Maracanã, o qual visa atender a Companhia de Portos
e Hidrovias do Estado do pará, derivado do Processo no 2071/1453134,
decide ADJUDICÁR o seguinte resultâdo: ô empresô MAAR NAVEGAÇAO
E TERI'iINAIS LTDA. rnscrita no CNPI/MF-20.792.591/0001-94, com sede
na Passagem da olaria, no 166, Rodovia Arthur Bemôrdes, no 96, bairro
Pratinhô, Distíto lcoêraci, CÊP: 68.816-060, e-mail: alfredo,cabrêl@
maarshiDpinq.com, municipio de Belém, estado do FôÉ, foià vencedora do
único ltem do certame, pelo valor globôl de R$1.426.453,33 (um milhão,
quôtrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e
trintâ e três cehtavos), por ter apresentado a proposta Ínais vantalos3 para
a contratação. Pâra lodos os efeitos legars.
Belém/PA, 23 de mâÍÇo de 2021.
Cleide Cilene Abud Ferreirà
Presidente da CL,/CPH
PORTARTA No 14U2021 - GP 04/10/2021
MàtÍícula no2052598

Protocolo: 77553.1

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS
DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO
DE TRANSPORTES
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