
Nº 
PROCESSO

TERMO DE 
CONVÊNIO

CONTRATADA OBJETO EXTRATO VIGÊNCIA VALOR

242/2020 001/2020

O presente TERMO DE CONVÊNIO tem por objeto o apoio a implementação e 
fortalecimento do processo de gestão socioambiental da Unidade de Conservação 

municipal, categorizada como Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, na 
melhoria do sistema de captação e abastecimento de água potável para os 

moradores da Comunidade Nossa Senhora do Livramento, localizada na área rural 
do município, com implantação de 01 (um) Poço Artesiano de uso coletivo, com 
profundidade de 120 metros, com reservatório elevado, escada de acesso para 

manutenção, contenção de segurança e placas solares para o funcionamento com 
energia limpa e renovável, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar n° 

038/2020, de autoria da deputada Therezinha Ruiz de Oliveira.

D.O.E. de  
10/08/2020                    
Ed. 34.308

6 meses

25/2021
1° TA        

1/2020

Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 01/2020, pelo 
período de 06 meses, para à implementação e fortalecimento do processo de 

gestão socioambiental da Unidade de Conservação municipal, categorizada como 
reserva de desenvolvimento Sustentável do Tupé, na melhoria do sistema de 

captação e abastecimento de água potável para os moradores da Comunidade 
Nossa Senhora do Livramento, localizada na área rural do município, com a 

implantação de um Poço Artesiano de uso coletivo, com profundiade de 120 
metros, com reservatório elevado, escada de acesso para manutenção, contenção 

de segurança e placas solares.

D.O.E. de  
10/02/2021                    
Ed. 34.434 6 meses

865/2021
2° TA               

1/2020

Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 01/2020, pelo 
período de 06 (seis) meses, para a implementação e fortalecimento do processo de 
gestão socioambiental da Unidade de Conservação municipal, categorizada como 

reserva de desenvolvimento Sustentável do Tupé, na melhoria do sistema de 
captação e abastecimento de água potável para os moradores da Comunidade 

Nossa Senhora do Livramento, localizada na área rural do município, com a 
implantação de um Poço Artesiano de uso coletivo, com profundiade de 120 

metros, com reservatório elevado, escada de acesso para manutenção, contenção 
de segurança e placas solares.

D.O.E. de 
10/08/2021                      
Ed. 34.652

3 meses

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS
 R$            236.840,80 



2332/2021-47
3° TA               

1/2020

O presente Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 
1/2020, pelo período de 04 (quatro) meses, para apoiar na implementação e 

fortalecimento do processo de gestão socioambiental da Unidade de Conservação 
municipal, categorizada como Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, na 

melhoria do sistema de captação e abastecimento de água potável para os 
moradores da Comunidade Nossa Senhora do Livramento, localizada na área rural 

do município, com a implantação de um Poço Artesiano de uso coletivo, com 
profundiade de 120 metros, com reservatório elevado, escada de acesso para 

manutenção, contenção de segurança e placas solares para o funcionamento com 
energia limpa e renovável.

D.O.E. de 
09/11/2021                      
Ed. 34.619 4 meses

241/2020 002/2020

O presente TERMO DE CONVÊNIO tem por objeto o apoio à implementação e 
fortalecimento do processo de gestão socioambiental da Unidade de Conservação 
Municipal, categorizada como Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, 

visando a melhoria estrutural, com a revitalização geral de 01 (um) Centro 
Comunitário localizado na Comunidade Agrovila, área rural do município, com 

recursos oriundos da Emenda Parlamentar n° 040/2020, de autoria da deputada 
Therezinha Ruiz de Oliveira.

D.O.E. de  
10/08/2020                    
Ed. 34308

6 meses  R$            100.000,00 

24/2021
1° TERMO 
ADITIVO

Termo Aditivo visa prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 02/2020, pelo 
período de 06 meses, para à implementação e fortalecimento do processo de 

gestão socioambiental da Unidade de Conservação municipal, categorizada como 
reserva de desenvolvimento Sustentável do Tupé, visando a melhoria estrutural, 
com a revitalização geral de um Centro Comunitário localizado na Comunidade 

Agrovila, área rural do município.

D.O.E. de  
10/02/2021                    
Ed. 34.434

6 meses  - 

1540/2021-29 1/2021                       
SECRETARIA MUNICIPAL DE 

MEIO AMBIENTE E 
SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

Tem por objeto o apoio à implantação de projeto de revitalização da área verde 
instituída no loteamento Nova Cidade, localizada na Rua Monick, com a inserção de 

equipamentos comunitários e recuperação de vegetação nativa nas áreas 
degradadas. Emenda Parlamentar 21/2021, de autoria da deputada Therezinha 

Ruiz de Oliveira.

D.O.E. de    
12/11/2021                
Ed. 34.622 

12 meses  R$            303.228,22 

SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E 

SUSTENTABILIDADE - SEMMAS



INÍCIO TÉRMINO FALTAM "X" DIAS STATUS NÚMERO DA NE

06/08/2020 06/02/2021  - ENCERRADO

06/02/2021 06/08/2021  - ENCERRADO

06/08/2021 06/11/2021  - ENCERRADO

 2020NE00195 



06/11/2021 06/03/2022 - ENCERRADO

06/08/2020 06/02/2021 - ENCERRADO

06/02/2021 06/08/2021 - ENCERRADO

12/11/2021 12/11/2022 226 VIGENTE  2021NE0000308 

2020NE00196


