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MaNefEWJEADJUCACÃO
EUN O NACIONAL DEDESENVOLVfMENTODA EDLCAÇÄO

TERMO DE COMPROMISSO
PAC203272/2012

A Prefeitura Munictpal de LAURO DE FREITAS(BA),com sede
na PRAÇAJOÄO THIAGO DOS SANTOS,!CENTRO.inscnta no
O F sob o rf 13927819000140. representada pelo(a)
prefeito(a) MOEMA ISABEL PASSOS GRAMACHO,brasileiro(a),
portador(a) da carteira as identidade rf 0094321833 e do CPF n°

13339982520, residente e domiciliado(a) no estado de Bahia,
considerando o que dispõe a Lei rf 11.578, de 26 de novembro de
2007, comprorÀete-se a executar as ações relaavas à Coberturas,
no ämbito do PAC 2, de acordo com as especificações do(s)
projeto(s) Iomecido(s) ou aprovado(s) pe!o Fundo Nacional de
Desenvolvirnentoda Educaçäo - FNDE e em confoolidade com
os req s los da i suµ-a-oencionada e dernais condicionsrœs. a

I
- Executar todas as ativicades inerentes à construçãode 2 ( duas

) cobertum(s)do quadra(s) esportiva(s) escolar(es), situaca(s)em:

1 } 15742 - PAC 2 - Cooertura de Quadra Escolar 001
RUA DO PAÇO
i..DTEAMENTO JARDiM DIAMANTE
3ebi-wa ce undra PeconaRS '?S /:.) SS

2 ) 15743 - PAC 2 - Cobënura de Guadra EscoWr 002
AVENIDA SÃO CTSTOVÄO
Cobertva do Quacra PequenaH$ 13$.270,85

II - Executar os recyrsos financeiros recebidos do Fundo Nacional
de Desenvolvimerão da Educação no ãmbito do PAC 2 em estato
acorco com os projetos secutves fomeadas ou ap .-adas pelo
FNDE MEC (desenhos tocnicos, memonais descritivos _e-- -

c., OP t- Lespeancações), observando os cntérios de qualidade tecnica Que
atendam as determ nações da Associação Brasileira de Ndfi_A--
Técnicas (ABNT), bem como os prazos e os custos previstos;

18 - U 2ar os ¢ecursos financeiros transferidos pelo FNDEIME
exclusivamente no cumprimento do objeto pactua lin
responsabuizando-se para que a rnovtroentação dos recurs
ocorra somente para o pagamento das despesasprevistas reste
Terrno de Compromîsso ou para aplicação fînanceira,devendo a



movimon:ação reanarse, exclusivamente, mediante cheque
nominativo ao credor ou ordem bancária. Transferência Eletrónica
de Disponibilidade (TED) ou outra modaldade de saque
autorizada pelo Banca Central do Brasil em que fique identificada
a destinaçäo e, no caso de pagamento, o credor;

IV - Nomear plofssioral devidamente habilitado, da área de
enigear asia olvd ou aquitetura, para exercer as fun ees de
fiscanzaçeo da(s) obra(s), com emissäo da respectva Anotação
de Responsabilidade Técruca (ARTICREA);

V - Responsabili2ar-se, com recursos própnos, por obras e

serviços de terraplenagem e contençöes, infraestruturade redes
(água potável, esgotamento sanitAno, energia elétrica e telefonia),
bem como por todos os serv ços necessärios à implantação do(s)
empreene menkas) nom :errenois) tecrucarnente ,,rovacois)
umaa vez que os valores a serem repassados pelo FNDE/MEC
referem-se exclustvamente aos serviços de engenhanaconstantes
nas planilhas orçamentarias do(s) projeto(s) pactuado(s) e

aprovado(s)

VI - Garantir, com recursos próprios, a conclusäo da(s) obra(s)
acima pactuada(s) e sua entrega à populaçäo. no caso de os

valorea a-slendos se revelarem insu'icien:es para cobi todas as
despesas relativas a implaritaçäc;

Vl] - Indicar agência do Banco do Brasil S/A onde deveräo ser

depositadosos recursos referentes à construçäo da(s) obra(s)
pactuada(s) neste Termo de Compromisso, visando à abertura de
conta corrente especifica pelo FNDE!MEC. a cual estarà isenta do
pagamento de taxas e tanías bancárias, em conformidade com o
tord, de ooperação Moua celebraao com o FNOF. disponvel
no sito. xxxfnde.gov.or:

Vill - Providenciar a regularização da referida conta corrente na

agencia indicada, procedendo à entrega e à chancela dos
documentos necessários à sua movimentaçäo,de acordo com as

normas bancárias vigentes. outorgando ao FNDE/MEC a condição
de. sempre que necessário, obter junto ao banco os saldgs
extratos da referida oorta, inclusive os das aphcações

financegas¯

bem como od redo de solcitar seu encerramento. blocuelo.
estorno ou transference ce valores, nos casos estipuladas na

Resoluçâo CDIFNDE N° 69/2011. de que este Termo
Compromissoconstitut anexo:

lX - Responsabilizar-sepelo acompanhamentodas transferênc
CO
























































