
SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - SINPDEC

TIPO DE SOLICITAÇÃO
Recursos para Ações de Restabelecimento

ATUALIZAÇÃO DE DADOS HUMANOS (PESSOAS)
Desabrigados n° Desalojados n° Afetados n°

Pessoas que necessitam de abrigo 
público, como habitação temporária, em 
função de danos ou ameaça de danos 
diretamente causados pelo desastre.

Pessoas que, em decorrência dos 
efeitos diretos do desastre, 

precisaram desocupar seus domicílios, 
mas não necessitam de abrigo 

público.

Pessoas afetadas diretamente pelo desastre e que 
necessitam de intervenção pública para ações de resposta 

(excetuando os já contabilizados ao lado). Ex.: 
desaparecidos, isolados, enfermos, feridos, vítimas fatais, 

etc.
950 1200 120000

DESCRIÇÃO DAS METAS E ITENS

Meta 1:

Recuperação de margem de rio com execução de gabião na Avenida Barão do Rio Branco, próximo à rua Dr. Sebastião de Carvalho

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das 
águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é 
imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e 
veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

200000 180 205.230,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Recuperação de margem de rio com execução de gabião (20,00 m x 4,00m) - Conforme 
detalhamento em Planilha Excel Anexa

Serviço

80 METRO QUADRADO 180 2.565,38 205.230,40

Meta 2:

Recomposição de margem de rio com execução de gabião na Rua Bingen, lado par., em frente ao Restaurante LUKAS

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das 
águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é 
imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e 
veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

200000 180 97.602,88

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Recomposição de margem de rio com execução de gabião (8,00 m x 4,00m) - Conforme 
detalhamento em Planilha Excel Anexa

Serviço

32 METRO QUADRADO 180 3.050,09 97.602,88

Meta 3:
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Recomposição de margem de rio com execução de gabião Avenida Barão do Rio Branco, em frente ao restaurante Rump 

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das 
águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é 
imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e 
veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

200000 180 97.639,36

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Recomposição de margem de rio com execução de gabião (8,00 m x 4,00m) - Conforme 
detalhamento em Planilha Excel Anexa

Serviço

32 METRO QUADRADO 180 3.051,23 97.639,36

Meta 4:

Recomposição de margem de rio com execução de gabião na Rua Bingen, lado ímpar

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das 
águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é 
imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e 
veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

200000 180 97.639,36

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Recomposição de margem de rio com execução de gabião (8,00 m x 4,00m) - Conforme 
detalhamento em Planilha Excel Anexa

Serviço

32 METRO QUADRADO 180 3.051,23 97.639,36

Meta 5:

Recomposição de margem de rio com execução de gabião na Avenida Barão do Rio Branco, próximo ao n° 2280 ¿ Centro

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das 
águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é 
imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e 
veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

200000 180 246.680,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Recomposição de margem de rio com execução de gabião (25,00 m x 4,00m) - Conforme 
detalhamento em Planilha Excel Anexa

Serviço

100 METRO QUADRADO 180 2.466,80 246.680,00

Meta 6:

Recuperação de via pública com recomposição de pavimento asfáltico e Recomposição de margem de rio com execução de gabião na 
Servidão Pedro Voguel - Duarte da Silveira

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu a margem de rios devido à sobrelevação das 
águas, que acabaram por gerar solapamento de margens, comprometendo as vias que margeiam estes corpos hídricos. Dessa forma, é 
imperativa a recuperação dessas margens a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade urbana e a segurança de transeuntes e 
veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

200000 180 146.657,76

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1

Recuperação de via pública com recomposição de pavimento asfáltico e Recomposição de margem 
de rio com execução de gabião (12,00 m x 4,00m) - Conforme detalhamento em Planilha Excel 
Anexa

Serviço

48 METRO QUADRADO 180 3.055,37 146.657,76



Meta 7:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal na Av. Barão do Rio Branco, nº 2764

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 17.830,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal Serviço

20 METRO 180 891,50 17.830,00

Meta 8:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Barão do Rio Branco, nº 2702

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 5.619,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

20 METRO 180 280,97 5.619,40

Meta 9:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Barão do Rio Branco, nº 918

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 5.619,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

20 METRO 180 280,97 5.619,40

Meta 10:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Barão do Rio Branco, nº 865

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 5.619,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

20 METRO 180 280,97 5.619,40

Meta 11:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira



A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 2.809,70

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

10 METRO 180 280,97 2.809,70

Meta 12:

Ponte de veículos, guarda-corpo em metal na Ligação Av. Barão do Rio Branco - Rua 13 de Maio

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 4.457,50

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de veículos, guarda-corpo em metal Serviço

5 METRO 180 891,50 4.457,50

Meta 13:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Piabanha, nº 562

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 3.933,58

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

14 METRO 180 280,97 3.933,58

Meta 14:

Ponte de veículos, guarda-corpo em concreto e metal na Rua João Xavier / Moinho Preto

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 17.618,60

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de veículos, guarda-corpo em concreto e metal Serviço

20 METRO 180 880,93 17.618,60

Meta 15:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal na Rua Bingen, nº 318

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.



Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 12.481,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal Serviço

14 METRO 180 891,50 12.481,00

Meta 16:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 788

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 3.371,64

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

12 METRO 180 280,97 3.371,64

Meta 17:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 936

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 3.933,58

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

14 METRO 180 280,97 3.933,58

Meta 18:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 946

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 3.933,58

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

14 METRO 180 280,97 3.933,58

Meta 19:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 1054

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 2.247,76

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item



1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

8 METRO 180 280,97 2.247,76

Meta 20:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 1405

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 1.966,79

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes 
que cruzam os rios da cidade devido à sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das 
vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de ped

Serviço

7 METRO 180 280,97 1.966,79

Meta 21:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua Bingen, nº 2054

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 1.966,79

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

7 METRO 180 280,97 1.966,79

Meta 22:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal na Rua Roberto da Silveira, em frente ao Clube Petropolitano.

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 17.830,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em metal Serviço

20 METRO 180 891,50 17.830,00

Meta 23:

Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres na Rua Roberto da Silveira, nº 43

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 1.919,36

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres Serviço

8 METRO 180 239,92 1.919,36



Meta 24:

Cerca/guarda-corpo em metal na Praça da Liberdade

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 17.830,00

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Cerca/guarda-corpo em metal Serviço

20 METRO 180 891,50 17.830,00

Meta 25:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Av. Koeler, nº 260

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 5.619,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira Serviço

20 METRO 180 280,97 5.619,40

Meta 26:

Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres na Rua 13 de Maio, nº 20

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 4.798,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de veículos, guarda-corpo em balaustres Serviço

20 METRO 180 239,92 4.798,40

Meta 27:

Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira na Rua da Imperatriz, nº 17

A chuva ocorrida no dia 15 de fevereiro, entre as inúmeras vítimas do desastre, comprometeu pontes que cruzam os rios da cidade devido à 
sobrelevação das águas, comprometendo a segurança das vias que margeiam estes corpos hídricos além da segurnaça de pedestres que 
circulam em pontes específicas. Dessa forma, é imperativa a recuperação dessas pontes a fim de reestabelecer a normalidade da mobilidade 
urbana e a segurança de transeuntes e veículos.

Pessoas diretamente beneficiadas Período de execução (em dias) Valor total (R$) da Meta

120000 180 5.619,40

Item Qtde. Unid. Período de execução 
(em dias)

Valor unitário (R$) Valor total (R$) do item

1
Ponte de pedestres, guarda-corpo em madeira

20 METRO 180 280,97 5.619,40

VALOR TOTAL R$ 1.038.475,04

TERMO DE COMPROMISSO



[ X ] Declaro que as informações apresentadas neste Plano expressam a verdade e assumo o compromisso de aplicar os 
 pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil/Ministério da Integração Nacional (SEDECrecursos repassados/disponibilizados

/MI) em ações destinadas ao socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais, em cenário de 
e de acordo com a Lei 12.340/2010 (e suas alterações desastre,  exclusivamente nas metas apresentadas neste Plano

posteriores), Lei nº 12.608/2012, os Decretos nº 7.505/2011, 7.257/2010, Instrução Normativa do MI n. 01, de 24/08/2012 e a Portaria 
nº 607/2011, a Lei nº 8.666/1993 e outras relacionadas à contratação, bem como demais orientações publicadas pela SEDEC/MI.

Da mesma forma, declaro estar ciente da obrigação de comprovar a regular utilização dos recursos repassados
 através de documentos específicos solicitados pela SEDEC, tais como: /disponibilizados relatório para prestação de contas de 

 para prestação de contas recursos materiais (em até 90 dias após o recebimento dos materiais/kits); relatório de execução
parcial de recursos financeiros (de frequência , durante o prazo de vigência do instrumento) e documentação necessária à trimestral
prestação de contas  (em até 60 dias a contar do término da execução das ações/metas).final

É o que informamos,

Petrópolis, 22 de Fevereiro de 2022
PROPONENTE
Petrópolis
29.138.344/0001-43
Rubens José França Bomtempo
003.675.607-55

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
NATALIA CASCARDO BANDEIRA
124.388.287-57 
(21) 9676-3150 / (21) 96763-1501 
natalia.defesacivil.petropolis@gmail.com




