PLANO DE TRABALHO

Segue o PLANO DE TRABALHO exigido pela legislação em vigor referente a Emenda
Parlamentar nº 2020.006.19989 - Município de Bálsamo.

1. Objeto:
Aquisição e instalação de reservatório metálico apoiado de 100 m³ com fundação e base.

2. Metas a serem atingidas.
A realização do objeto acima mencionado será destinado à melhoria do sistema de abastecimento de
água, no aumentando os níveis de reservação de água da região central do município de Bálsamo,
beneficiando uma população estimada de 1000 habitantes.

3. Etapas de execução:
1ª. Etapa
 Serviços preliminares com instalação de placa de obra
 Execução da fundação e base de apoio do reservatório de 100 m³
 Aquisição do reservatório de 100 m³
 Aquisição do conjunto moto-bomba

4. Plano de aplicação dos recursos financeiros:
1ª. Etapa


Serviços preliminares com instalação de placa de obra

 Execução da fundação e base de apoio do reservatório de 100 m³
 Aquisição do reservatório de 100 m³


Aquisição do conjunto moto-bomba

R$ 1.115,63
R$ 41.928,19
R$ 133.776,25
R$ 10.849,81

5. Cronograma de desembolso.
O repasse será em parcela única, de acordo com o previsto no item 1 do parágrafo 2º, inciso III do
artigo 1º do Decreto nº64.757/2020.
O repasse da parcela avençada fica condicionado à inexistência de registros junto ao CADIN
ESTADUAL e CRMC em nome do beneficiário.

6. Previsão de início e término do objeto.
Os procedimentos licitatórios deverão ter início no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do
convênio e o início da execução do objeto, imediatamente após a conclusão da licitação.
Previsão de término da 1ª. etapa – 30 dias após a emissão da ordem de serviço
Previsão de término do objeto - 30 dias após a emissão da ordem de serviço

7. Projeto
O projeto completo foi analisado e aprovado tecnicamente pelo Engenheiro Responsável, indicado
por este Município, e corresponde ao objeto da Emenda Impositiva nº 2020.006.19989, necessário
para a celebração de convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de
Infraestrutura e Meio Ambiente - SIMA.
Bálsamo, 22 de Novembro de 2021.
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