
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Prefeitura Municipal de Extremoz
Rua Capitão José da Penha, S/N, Centro, Extremoz/RN, CEP 59.575-000 CNPJ nº 08.204.497/0001-71

Nome CNPJ Concedente Convenente 
(contrapartida)

Nº Data Valor Data final Data PC Situação da 
prestação

850666 Extremoz Prefeitura 08.204.497/0001-71 12/29/2017  R$      264,608.17  R$          2,000.00 PAVIMENTACAO DE RUAS 0 -  - - - Em execução

854909 Extremoz Prefeitura 08.204.497/0001-71 12/29/2017  R$      500,000.00  R$        44,308.81 IMPLANTACAO DE MELHORIAS 
SANITARIAS DOMICILIARES 

0 -  - - - Em execução

TC/PAC 
0696/14 Extremoz Prefeitura 08.204.497/0001-71 11/16/2014  R$ 15,961,670.02  R$             736.58 

IMP. DE SIST. DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO PRAIAS DE 
PITANGUI,GRAÇANDU E BARRA 
DO RIO

5 10/14/2015  R$      7,980,835.01 3/16/2017 - Em execução

777803 Extremoz Prefeitura 08.204.497/0001-71 12/31/2012  R$      300,000.00  R$        10,000.00 PROJETO DE EDUCACAO EM 
SAUDE AMBIENTAL

1 11/5/2014  R$         150,000.00 11/5/2014 - -

LEGENDA:

Convênio nº/ano: informar o número/ano do convênio ou termo aditivo.
Convenente: informar o nome e CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Data celebração: informar a data de celebração do convênio.
Valor total previsto - Concedente: informar o valor total previsto para transferência, da parte referente à unidade jurisdicionada (concedente).
Valor total previsto - Convenente (contrapartida): informar o valor total previsto como contrapartida, da parte referente ao convenente (beneficiário).
Objeto: informar o objeto do convênio original ou o objeto alterado/incluído pelo termo aditivo.
Nº da parcela liberada: informar o nº da parcela liberada do convênio original ou do termo aditivo.
Data da parcela liberada: informar a data de liberação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Valor da parcela liberada: informar o valor liberado da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Data final da parcela liberada: informar a data final prevista para aplicação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Data PC da parcela liberada: informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução, não prestado
contas, em análise de prestação de contas, regular ou irregular.

Nome CNPJ Concedente Convenente 
(contrapartida)

Nº Data Valor Data final Data PC Situação da 
prestação

850666 Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste

09.263.130/0001-91 12/29/2017  R$      264,608.17  R$          2,000.00 PAVIMENTACAO DE RUAS 0 -  - - - Em execução

854909 FUNDACAO NACIONAL 
DE SAUDE - DF

26.989.350/0001-16 12/29/2017  R$      500,000.00  R$        44,308.81 IMPLANTACAO DE MELHORIAS 
SANITARIAS DOMICILIARES 

0 -  - - - Em execução

TC/PAC 
0696/14

FUNDACAO NACIONAL 
DE SAUDE - DF 26.989.350/0001-16 11/16/2014  R$ 15,961,670.02  R$             736.58 

IMP. DE SIST. DE ESGOTAMENTO 
SANITÁRIO PRAIAS DE 
PITANGUI,GRAÇANDU E BARRA 
DO RIO

5 10/14/2015  R$      7,980,835.01 3/16/2017 - Em execução

777803 FUNDACAO NACIONAL 
DE SAUDE - DF

26.989.350/0001-16 12/31/2012  R$      300,000.00  R$        10,000.00 PROJETO DE EDUCACAO EM 
SAUDE AMBIENTAL

1 11/5/2014  R$         150,000.00 11/5/2014 - -

001/018 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE08.451.643/0001-63 11/19/2018  R$         600.000,00  R$                    -   1 12/5/2018 300,000.00R$         12/26/2018 regular

2 12/27/2018 300,000.00R$         00/00/00
em análise de 
prestação de contas

LEGENDA:

Convênio nº/ano: informar o número/ano do convênio ou termo aditivo.
Convenente: informar o nome e CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.
Data celebração: informar a data de celebração do convênio.
Valor total previsto - Concedente: informar o valor total previsto para transferência, da parte referente à unidade jurisdicionada (concedente).
Valor total previsto - Convenente (contrapartida): informar o valor total previsto como contrapartida, da parte referente ao convenente (beneficiário).
Objeto: informar o objeto do convênio original ou o objeto alterado/incluído pelo termo aditivo.
Nº da parcela liberada: informar o nº da parcela liberada do convênio original ou do termo aditivo.
Data da parcela liberada: informar a data de liberação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Valor da parcela liberada: informar o valor liberado da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Data final da parcela liberada: informar a data final prevista para aplicação da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Data PC da parcela liberada: informar a data em que houve a prestação de contas da parcela do convênio original ou do termo aditivo.
Situação da parcela liberada: informar a situação da parcela do convênio original ou do termo aditivo, conforme a seguinte classificação: em execução, não prestado
contas, em análise de prestação de contas.

Prestação dos serviços de manejo de 
resíduos sólidos.

12/31/2018

MODELO 16  - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS MEDIANTE CONVÊNIOS

Convênio 
nº / ano

Concedente Data da 
celebração

Valor total previsto
Objeto

Parcelas recebidas

MODELO 15 - TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS MEDIANTE CONVÊNIOS E GONGÊNERES

Convênio 
nº / ano

Convenente Data da 
celebração

Valor total previsto
Objeto

Parcelas liberadas


