
PLANO DE TRABALHO

OBJETO:

CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO

Tipo da Obra: Cemitério e velório - Construção/Reforma

Classificação: Urbana

Valor solicitado: R$ 96.255,51

Endereço:
RUA UM, S/Nº, n°18.616 - CENTRO - Nova Canaã Paulista, São Paulo - SP,
15773-000

JUSTIFICATIVA:  

O Cemitério de Nova Canaã Paulista nunca foi beneficiado com recursos financeiros para reforma. A 
pequena arrecadação deste Município, oriunda quase que exclusivamente de transferências não 
permite a realização de obras consideradas relevantes para a população. Com o recebimento desses 
recursos esta municipalidade pretende executar a a construção de muros de fechamento e também 
fachada na entrada, com portões de acesso. O cemitério existente é totalmente desprovido das 
benfeitorias ora solicitadas. O muro é muito antigo, com placas quebradas e caídas, e vem sendo 
objeto de reclamação por parte da população, tendo inclusive indicação feita por vereadores na 
Câmara, solicitando essa construção. Visa-se oferecer maior segurança à população, tendo em vista 
que o Cemitério é um patrimônio público de notória importância, devendo suas instalações estarem 
preparadas para atender ao público com dignidade, pois é nele que nossos munícipes, juntamente 
com familiares e amigos prestam a última homenagem a seus entes queridos.

REGIME DE EXECUÇÃO: Administração Indireta

DECLARO ser de responsabilidade do Município o atendimento às regras de acessibilidade previstas nas Normas 
Técnicas de Acessibilidade da ABNT ? NBR 9050 e na Legislação Específica, em especial o Decreto n.º 5296/2004, 
para os projetos e obras de construção, reforma ou ampliação de edificações de uso público ou coletivo, nos espaços 
urbanos ou em mudança de destinação de uso para estes fins.

DECLARO que, após a celebração de convênio, o Município informará a conta bancária específica vinculada ao 
convênio, bem como Gestor designado para a sua execução.

DECLARO ter pleno conhecimento do que prescreve o artigo 23, §5º, da Lei Federal nº. 8.666/93, o qual estabelece
que ?é vedada a utilização da modalidade ?convite? ou ?tomada de preços?, conforme o caso, para parcelas de uma 
mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza que possam ser realizadas conjunta e 
concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de ?tomada de preços? ou 
?concorrência?, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam 
ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço?, e que a
Prefeitura Municipal observará o disposto no processo licitatório a ser realizado.

Nova Canaã Paulista, 24 de Fevereiro de 2022
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THAIS CRISTINA COSTA MOREIRA
Prefeito
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