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GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO MACAPÁ - AP
EDITAIS DE NOTIFICAÇÃO

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL representada neste ato por sua Gerência
Executiva de Governo Macapá, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos que do
presente vierem ou dele conhecimento tiverem que fica NOTIFICADO, publicado na forma
da lei, a sucessora do ex-gestor Manoel José Alves Pereira da Prefeitura Municipal de
Laranjal do Jarí, HELEN CRIS DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 033.648.752-51, que se encontra
em local incerto e não sabido, nos termos dos subitens 3.2, alínea a da Cláusula Terceira
do Termo de Compromisso nº 0352388-13/2011/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre UNIÃO
FEDERAL e Município de Laranjal do Jari, intermediado por esta CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, firmado em 31/10/2011 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento desta,
seja regularizada a ocorrência referente ao Objeto contratual paralisado - sem evolução há
mais de 120 dias., apresente comprovação, com a documentação pertinente, de que não
causou prejuízo ao Erário Federal ou devolva à conta vinculada nº 3574.006.00647002-4
o(s) valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente e acrescido(s) de juros de mora, na
forma da lei, até o efetivo recolhimento, conforme descrição a seguir: 30/10/2013 em R$
81.872,46; 29/01/2014 em R$ 136.452,79; 11/03/2015 em R$ 150.285,61; 18/05/2015 em
R$ 127.140,82; 14/08/2015 em R$ 72.585,74 e 16/12/2015 em R$ 19.524,48, Valor desta
dívida atualizada monetariamente e acrescida de juros: Até 11/09/2018: R$ 830.050,41
(oitocentos e trinta mil e cinqüenta reais e quarenta e um centavos). Conforme dispõe a
Constituição Federal, art. 70, parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária . Caso não seja regularizada a situação contratual no
prazo concedido, poderá ser instaurada Tomada de Contas Especial (TCE), cujo processo
será encaminhado ao Órgão de Controle Interno competente, para análise, certificação das
contas e posterior envio ao Tribunal de Contas da União (TCU) para julgamento, se for o
caso, conforme estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 71, de 28/11/2012 e
alterações da Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, podendo também ser
providenciada a inclusão do responsabilizado no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do Setor Público Federal (CADIN). Informamos que o processo terá continuidade
independentemente de manifestação de Vossa Senhoria, a partir do vencimento do prazo
estabelecido para o cumprimento da presente comunicação.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL representada neste ato por sua Gerência
Executiva de Governo Macapá, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos que do
presente vierem ou dele conhecimento tiverem que fica NOTIFICADO, publicado na forma
da lei, o sucessor do ex-gestor Manoel José Alves Pereira da Prefeitura Municipal de
Laranjal do Jarí, WENDONY DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 023.372.262-98, que se encontra
em local incerto e não sabido, nos termos dos subitens 3.2, alínea a da Cláusula Terceira
do Termo de Compromisso nº 0352388-13/2011/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre UNIÃO
FEDERAL e Município de Laranjal do Jari, intermediado por esta CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, firmado em 31/10/2011 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento desta,
seja regularizada a ocorrência referente ao Objeto contratual paralisado - sem evolução há
mais de 120 dias., apresente comprovação, com a documentação pertinente, de que não
causou prejuízo ao Erário Federal ou devolva à conta vinculada nº 3574.006.00647002-4
o(s) valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente e acrescido(s) de juros de mora, na
forma da lei, até o efetivo recolhimento, conforme descrição a seguir: 30/10/2013 em R$
81.872,46; 29/01/2014 em R$ 136.452,79; 11/03/2015 em R$ 150.285,61; 18/05/2015 em
R$ 127.140,82; 14/08/2015 em R$ 72.585,74 e 16/12/2015 em R$ 19.524,48, Valor desta
dívida atualizada monetariamente e acrescida de juros: Até 11/09/2018: R$ 830.050,41
(oitocentos e trinta mil e cinqüenta reais e quarenta e um centavos). Conforme dispõe a
Constituição Federal, art. 70, parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária . Caso não seja regularizada a situação contratual no
prazo concedido, poderá ser instaurada Tomada de Contas Especial (TCE), cujo processo
será encaminhado ao Órgão de Controle Interno competente, para análise, certificação das
contas e posterior envio ao Tribunal de Contas da União (TCU) para julgamento, se for o
caso, conforme estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 71, de 28/11/2012 e
alterações da Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, podendo também ser
providenciada a inclusão do responsabilizado no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do Setor Público Federal (CADIN). Informamos que o processo terá continuidade
independentemente de manifestação de Vossa Senhoria, a partir do vencimento do prazo
estabelecido para o cumprimento da presente comunicação.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL representada neste ato por sua Gerência
Executiva de Governo Macapá, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos que do
presente vierem ou dele conhecimento tiverem que fica NOTIFICADO, publicado na forma
da lei, o sucessor do ex-gestor Manoel José Alves Pereira da Prefeitura Municipal de
Laranjal do Jarí, WELLERSON DOS SANTOS PEREIRA, CPF: 023.209.562-04, que se encontra
em local incerto e não sabido, nos termos dos subitens 3.2, alínea a da Cláusula Terceira
do Termo de Compromisso nº 0352388-13/2011/MCIDADES/CAIXA, celebrado entre UNIÃO
FEDERAL e Município de Laranjal do Jari, intermediado por esta CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL, firmado em 31/10/2011 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento desta,
seja regularizada a ocorrência referente ao Objeto contratual paralisado - sem evolução há
mais de 120 dias., apresente comprovação, com a documentação pertinente, de que não
causou prejuízo ao Erário Federal ou devolva à conta vinculada nº 3574.006.00647002-4
o(s) valor(es) histórico(s) atualizado(s) monetariamente e acrescido(s) de juros de mora, na
forma da lei, até o efetivo recolhimento, conforme descrição a seguir: 30/10/2013 em R$
81.872,46; 29/01/2014 em R$ 136.452,79; 11/03/2015 em R$ 150.285,61; 18/05/2015 em
R$ 127.140,82; 14/08/2015 em R$ 72.585,74 e 16/12/2015 em R$ 19.524,48, Valor desta
dívida atualizada monetariamente e acrescida de juros: Até 11/09/2018: R$ 830.050,41
(oitocentos e trinta mil e cinqüenta reais e quarenta e um centavos). Conforme dispõe a
Constituição Federal, art. 70, parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou
jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma
obrigações de natureza pecuniária . Caso não seja regularizada a situação contratual no
prazo concedido, poderá ser instaurada Tomada de Contas Especial (TCE), cujo processo
será encaminhado ao Órgão de Controle Interno competente, para análise, certificação das
contas e posterior envio ao Tribunal de Contas da União (TCU) para julgamento, se for o
caso, conforme estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 71, de 28/11/2012 e
alterações da Instrução Normativa nº 76, de 23/11/2016, podendo também ser
providenciada a inclusão do responsabilizado no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do Setor Público Federal (CADIN). Informamos que o processo terá continuidade
independentemente de manifestação de Vossa Senhoria, a partir do vencimento do prazo
estabelecido para o cumprimento da presente comunicação.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL representada neste ato por sua Gerência
Executiva de Governo Macapá, no uso de suas atribuições legais, faz saber aos que do
presente vierem ou dele conhecimento tiverem que fica NOTIFICADO, publicado na forma
da lei, a sucessora do ex-gestor Manoel José Alves Pereira da Prefeitura Municipal de
Laranjal do Jarí, ALINNE CRIS NASCIMENTO DA SILVA PEREIRA, CPF: 987.219.332-00, que se
encontra em local incerto e não sabido, nos termos dos subitens 3.2, alínea a da Cláusula
Terceira do Termo de Compromisso nº 0352388-13/2011/MCIDADES/CAIXA, celebrado
entre UNIÃO FEDERAL e Município de Laranjal do Jari, intermediado por esta CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, firmado em 31/10/2011 no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões
de reais), para que, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar do
recebimento desta, seja regularizada a ocorrência referente ao Objeto contratual
paralisado - sem evolução há mais de 120 dias., apresente comprovação, com a
documentação pertinente, de que não causou prejuízo ao Erário Federal ou devolva à

conta vinculada nº 3574.006.00647002-4 o(s) valor(es) histórico(s) atualizado(s)
monetariamente e acrescido(s) de juros de mora, na forma da lei, até o efetivo
recolhimento, conforme descrição a seguir: 30/10/2013 em R$ 81.872,46; 29/01/2014 em
R$ 136.452,79; 11/03/2015 em R$ 150.285,61; 18/05/2015 em R$ 127.140,82; 14/08/2015
em R$ 72.585,74 e 16/12/2015 em R$ 19.524,48, Valor desta dívida atualizada
monetariamente e acrescida de juros: Até 11/09/2018: R$ 830.050,41 (oitocentos e trinta
mil e cinqüenta reais e quarenta e um centavos). Conforme dispõe a Constituição Federal,
art. 70, parágrafo único, prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores
públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de
natureza pecuniária . Caso não seja regularizada a situação contratual no prazo concedido,
poderá ser instaurada Tomada de Contas Especial (TCE), cujo processo será encaminhado
ao Órgão de Controle Interno competente, para análise, certificação das contas e posterior
envio ao Tribunal de Contas da União (TCU) para julgamento, se for o caso, conforme
estabelecido na Instrução Normativa TCU nº 71, de 28/11/2012 e alterações da Instrução
Normativa nº 76, de 23/11/2016, podendo também ser providenciada a inclusão do
responsabilizado no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do Setor Público
Federal (CADIN). Informamos que o processo terá continuidade independentemente de
manifestação de Vossa Senhoria, a partir do vencimento do prazo estabelecido para o
cumprimento da presente comunicação.

HELIELSON ALAIN DO NASCIMENTO RIBEIRO
Gerente de Filial

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO MACEIO - AL
EXTRATO DE RESCISÃO

Rescisão do Contrato de Repasse nº 829907/2016, Contratante CAIXA/MCIDADES ,
Contratado MUNICÍPIO DE CRAÍBAS/AL, data 06/11/2018.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO PRESIDENTE PRUDENTE - SP
EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 875825/2018, firmado pelo MUNICÍPIO DE ANHUMAS,
CNPJ 44.853.331/0001-40; junto à União Federal, por intermédio do Ministério das
Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto
INFRAESTRUTURA URBANA: IMPLANTAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS,
IMPLANTAÇÃO DE UMA PISTA DE CAMINHADA-PASSEIO PÚBLICO.; Programa Planejamento
Urbano; Valor: R$ 372.714,29; dos recursos: R$ 365.714,29, correrão à conta da União no
exercício de 2018, UG 175004, Gestão 00001, Programa de Trabalho 1545120541D730035,
NE 2018NE803523, de 22/06/2018 e R$ 7.000,00 de contrapartida. Vigência 5 de
Novembro de 2022 - 31/10/2018, UBIRAJARA GONÇALVES DE LIMA JUNIOR e GENILDO
RAMINELI.

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO RECIFE - PE
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Pela presente, notificamos o Sr. Antônio Flávio de Souza, Diretor Presidente do
Centro Cristão de Educação Popular, por se encontrar em local incerto e não sabido, nos
termos dos subitens 8.5.2 e 8.5.4 da Cláusula 8ª (oitava) do Contrato de Repasse n
0203.511-66/2006, celebrado entre a União Federal e essa Entidade, intermediado por esta
Caixa Econômica Federal, firmado em 28/12/2006 no valor de R$ 351.140,94 (trezentos e
cinquenta mil e cento e quarenta reais e noventa e quatro centavos), para que, no prazo
máximo de 45 (trinta) dias a contar do recebimento desta, seja regularizada a ocorrência
referente à não execução do objeto na forma pactuada. ou devolva à conta vinculada nº
0050.003.453022-2 o valor histórico atualizado monetariamente e acrescido de juros de
mora, na forma da lei, valor este de R$ 1.002.909,96 (Hum milhão, dois mil reais,
novecentos e nove reais, e noventa e seis centavos).Caso seja mantida a irregularidade no
prazo concedido, será instaurada Tomada de Contas Especial (TCE), o processo será
encaminhado ao Órgão de Controle Interno competente, para análise, certificação das
contas e posterior envio ao Tribunal de Contas da União (TCU) para julgamento, conforme
estabelecido na Instrução Normativa nº 035, de 23/08/00 e Instrução Normativa STN nº 01,
de 15/01/97, podendo ser providenciada a inclusão de V.Exa. no cadastro informativo de
créditos não quitados do Setor Público Federal (CADIN), caso seja esse o entendimento do
TCU após trânsito em julgado do processo.

Recife, 6 de novembro de 2018.
EMERSON GOMES DE ALMEIDA

Gerente de Filial

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO RIO DE JANEIRO - RJ
R E T I F I C AÇ ÃO

No Contrato de Repasse: 870616/2018/MTUR CONTRATANTE: MTUR,
Contratado: Município de São João de Meriti/RJ, publicado no DOU Nº133 de 12 de julho
de 2018, seção 3, pág. 76, onde se lê: valor R$ 984.904,58 dos recursos; R$ 811.367,82
correrão à conta da União leia-se: valor R$ 1.030.881,59 dos recursos; R$ 857.344,83
correrão à conta da União

GERÊNCIA EXECUTIVA GOVERNO VITÓRIA - ES
EXTRATOS DE CONTRATOS

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 872493/2018, firmado pelo MUNICÍPIO DE SOORETAMA ,
CNPJ 01.612.155/0001-41; junto à União Federal, por intermédio do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto Aquisição de Patrulha Mecanizada; Programa Fomento ao
Setor Agropecuário; Valor: R$ 313.487,00; dos recursos: R$ 234.833,66, correrão à conta da
União no exercício de 2018, UG 135098, Gestão 00001, Programa de Trabalho
20608207720ZV0032, NE 2018NE800771, de 18/06/2018 e R$ 78.653,34 de contrapartida.
Vigência 30 de Agosto de 2021 Assinatura 31/10/2018, JEFERSON WON RONDON DE
SOUZA e ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 872396/2018, firmado pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, CNPJ
27.165.182/0001-07; junto à União Federal, por intermédio do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, representada pela Caixa Econômica Federal, CNPJ
00.360.305/0001-04; Objeto Construção da Casa do Produtor no Município de F u n d ã o - ES ;
Programa Fomento ao Setor Agropecuário; Valor: R$ 777.020,30; dos recursos: R$
746.666,67, correrão à conta da União no exercício de 2018, UG 135098, Gestão 00001,
Programa de Trabalho 20608207720ZV3221, NE 2018NE800559, de 19/06/2018 e R$
30.353,63 de contrapartida. Vigência 30 de Novembro de 2023 Assinatura 31/10/2018,
JEFERSON WON RONDON DE SOUZA e JOILSON ROCHA NUNES.

ESPÉCIE Contrato de Repasse nº 874468/2018, firmado pelo MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL
DA PALHA, CNPJ 27.174.143/0001-76; junto à União Federal, por intermédio da Secretaria
Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, representada pela Caixa
Econômica Federal, CNPJ 00.360.305/0001-04; Objeto Aquisição de máquina para fortalecer
o desenvolvimento sustentável rural; Programa Nacional de Desenvolvimento Sustentável
de Territórios Rurais; Valor: R$ 142.878,67; dos recursos: R$ 141.878,67, correrão à conta
da União no exercício de 2018, UG 110669, Gestão 00001, Programa de Trabalho
211272029210X0032, NE 2018NE800201, de 04/07/2018 e R$ 1.000,00 de contrapartida.
Vigência 30 de Agosto de 2021 Assinatura 31/10/2018, JEFERSON WON RONDON DE
SOUZA e LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA.
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