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Localização: Municípios goianos. 

 

Informações Gerais 
 

 
 

A Goinfra apresenta o Programa de Conservação de Vias Urbanas em 
Municípios: 

 
Informações-Chave 

 
 
 
 

 
 

Diretoria de Manutenção-
DMA 

Reparos superficiais, 
profundos, capas 
asfálticas, drenagem 
superficial e 
sinalização horizontal 

 
 
 

 
 

Investimentos iniciais de R$ 180 milhões nesse projeto, podendo alcançar os  

R$ 200 milhões.

 
Período 2021-2022 
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Introdução 
 

 

A AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – 
GOINFRA, responsável pela Malha Rodoviária Estadual, de forma planejada, 
inicianesse momento uma ação de Gestão Pública visando à recuperação de vias 
urbanasem municípios do Estado de Goiás, por meio da execução de reparos 
superficiais, profundos, capas asfálticas, drenagem superficial, sinalização horizontal 
e outros serviços necessários na via urbana selecionada. 

O principal objetivo desta ação é proteger e dar a sustentação para a 
Infraestrutura de Transporte Terrestre dos municípios, promovendo a consolidação 
das economias locais e regionais, bem como na melhoria da qualidade de vida dos 
cidadãos. 

O sistema viário urbano, além de atender às necessidades de deslocamento 
interno dos municípios, por muitas vezes serve de ligação entre rodovias da malha 
estadual ou federal, sendo fundamental para garantir o escoamento da produção 
industrial e agropecuária do Estado, além de melhorar o acesso a importantes pólos 
turísticos regionais. Sistemas urbanos deteriorados afetam a economia, tanto do 
ponto de vista local, quanto do regional, e comprometem o crescimento e o 
desenvolvimento de muitos municípios goianos. 

Sob esse aspecto, o investimento na base física de tal sistema, além de 
impactar diretamente nos indicadores de qualidade de vida e de mobilidade dos 
municípios, fomentando a estrutura caracterizadora de desenvolvimento local, 
também contribuirá para a consolidação do desenvolvimento regional sustentável 
em toda a extensão do território goiano, garantindo condições de fluidez do tráfego, 
segurança e conforto do usuário, além da durabilidade e segurança do próprio 
sistema viário, minimizando os acidentes e os impactos negativos sobre o meio 
ambiente. 

Em termos de desenvolvimento regional, as intervenções beneficiarão pólos 
agro-industriais de Goiás, facilitando o escoamento da produção e o 
desenvolvimento turístico. 

Essa ação é aderente ao Plano Plurianual de Investimento do Estado de 
Goiás,dentro da diretriz programática “Goiás da Infraestrutura Sustentável”, que visa 
garantir oferta de infraestrutura de qualidade, confiável e resiliente, que proporcione 
padrões de produção e de consumo sustentáveis e um ambiente atrativo e dinâmico 
para a economia goiana. 
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Metodologia 
 
 

Trata-se da celebração de convênios entre GOINFRA e municípios para a 
execução de serviços de reparos superficiais e profundos, capas asfálticas, 
drenagem superficial e sinalização horizontal, em locais indicados pelas prefeituras 
conveniadas. 

Os investimentos vão contemplar municípios com necessidades técnicas 
justificadas permitindo que entes que historicamente têm dificuldades em aportar 
recursos na manutenção e recuperação de sua infraestrutura, devido a receitas 
insuficientes, sejam capazes de fazer esse investimento tão relevante para a 
população. 

Caberá aos municípios a apresentação da documentação necessária para a 
celebração dos convênios, conforme documentação/checklist solicitada neste 
documento. O procedimento licitatório, a execução dos serviços  e a fiscalização da 
execução serão de responsabilidade da GOINFRA. 

Os serviços apresentados serão realizados de acordo com a necessidade a ser 
levantada pela equipe técnica de cada prefeitura. Vale ressaltar, que a Goinfra 
poderá executar os serviços de reparos de ruas e avenidas, para a preparação do 
recebimento da capa asfáltica a ser executado por Microrrevestimento ou CBUQ. 
Assim, lembramos que os serviços serão realizados de forma COMPLETA até a 
sinalização horizontal na nova capa asfáltica. 
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Características Técnicas 
 

 

 

1ª etapa do Programa Goiás em Movimento - Municípios 
 

Item Município Item Município Item   Município 

1 Alto Paraíso 35 Firminópolis 69 Palmelo 
2 Águas Lindas 36 Flores de Goiás 70 Perolândia 
3 Alvorada 37 Formosa 71 Piracanjuba 
4 Amaralina 38 Formoso 72 Piranhas 
5 Americano do Brasil 39 Gameleira de Goiás 73 Planaltina 
6 Amorinópolis 40 Goiandira 74 Porangatu 
7 Anhanguera 41 Goianira 75 Posse 
8 Anicuns 42 Gouvelândia 76 Quirinópolis 
9 Araguapaz 43 Guarinos 77 Rialma 
10 Aruanã 44 Hidrolândia 78 Santa Cruz de Goiás 
11 Baliza 45 Iaciara 79 Santa Helena de Goiás 
12 Barro Alto 46 Iporá 80 Santa Rita do Araguaia 
13 Bom Jardim de Goiás 47 Itaberaí 81 Santa Tereza de Goiás 
14 Bonópolis 48 Itajá 82 Santo Antônio de Goiás 
15 Britânia 49 Itauçu 83 Santo Antônio do Descoberto 
16 Buritinópolis 50 Jaraguá 84 São Domingos 
17 Cachoeira Alta 51 Jaupaci 85 São Francisco de Goiás 
18 Caiapônia 52 Joviânia 86 São João da Paraúna 
19 Caldas Novas 53 Luziânia 87 São Luiz do Norte 
20 Campo Limpo 54 Mambaí 88 São Miguel do Passa Quatro 
21 Campos Verdes 55 Marzagão 89 Silvânia 
22 Ceres 56 Matrinchã 90 Simolândia 
23 Chapadão do Céu 57 Mimoso de Goiás 91 Teresina de Goiás 
24 Cidade Ocidental 58 Moiporá 92 Terezópolis 
25 Corumbaíba 59 Monte Alegre 93 Turvânia 
26 Cristalina 60 Mozarlândia 94 Uirapuru 
27 Cristianópolis 61 Niquelândia 95 Uruana 
28 Crixás 62 Nova Aurora 96 Valparaíso de Goiás 
29 Cromínia 63 Nova Crixás 97 Varjão 
30 Damolândia 64 Nova Veneza 98 Vianópolis 
31 Diorama 65 Novo Gama 99 Vila Boa 
32 Edealina 66 Ouro Verde 100 Vila Propício 
33 Edéia 67 Padre Bernardo     
34 Faina 68 Palestina de Goiás     
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CHECKLIST DOCUMENTAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO CONVÊNIO 

PREFEITURA MUNICIPAL 

1 Ofício de solicitação de convênio pela prefeitura, conforme ANEXO I. 

2 Kit Prefeito: 

 Cópia dos documentos: RG, CPF e comprovante de residência (validade máxima de 90 dias), Termo de posse e Diploma de 
Prefeito. 


Ou comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência para este fim específico, comprovando 
documentalmente que a autoridade detém competência para assinar convênios, seja por força de lei, decreto ou ato de delegação, 
juntamente com RG, CPF e comprovante de residência (validade máxima de 90 dias). 

3 Declarações: 

 Declaração de Canais de Comunicação (endereço eletrônico e telefone de contato do responsável técnico ou gestor do convênio), 
conforme ANEXO II. 

 Declaração Negativa de Duplicidade de Convênios, conforme ANEXO III. 

4 ACESSO AO SEI – Comprovação de acessos aos usuários externos no SEI, para o Representante legal para ASSINATURA do termo 
de convênio e para o Gestor do Convênio – conforme explicado no ANEXO IV .   

5 Elaborar o Levantamento dos quantitativos com ART, conforme ANEXO V e ORIENTAÇÕES GERAIS (disponíveis no site da Goinfra). 

6 Elaborar orçamento com ART, conforme ANEXO V e ORIENTAÇÕES GERAIS (disponíveis no site da Goinfra). 

7 Cronograma físico-financeiro, conforme ANEXO V. 

8 Relatório fotográfico, conforme ANEXO VI e Orientações Gerais disponíveis no site da Goinfra. 

9 Mapa iluminado das ruas. 

10 Declaração de Domínio Público e Uso Comum e Anuência de Uso, conforme ANEXO VII. 

11 Assinatura do plano de trabalho. 

12 Assinatura do convênio. 

13 Ato de Designação do Gestor do Convênio e extrato de publicação no DOM (Diário Oficial do Município), conforme ANEXO VIII. 

GOINFRA 
1 Autorização do Presidente GOINFRA para celebração do convênio. 

2 Elaboração do plano de trabalho. 

3 Assinatura do plano de trabalho. 

4 Elaboração do instrumento do convênio. 

5 Assinatura do convênio. 

6 Ato de Designação do Gestor do Convênio. 

NOTAS 

Nota 1 

Toda comunicação e documentação deverá ser solicitada / entregue / protocolada por meio digital pelo e-mail 
GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR  
NÃO será permitido o uso de assinatura digitalizada nos documentos encaminhados. Para fins de validação, apenas serão aceitos 
os documentos assinados a mão e digitalizados por completo, ou, documentos com assinatura eletrônica digital certificada. 
Os Arquivos deverão ser nomeados/identificados, em formato pdf, exceto as planilhas dos itens 5,6,7 do checklist documentação 
(Levantamento de quantitativos, Planilha orçamentária e Cronograma físico Financeiro) que deverão ser entregues em formato .xls. 
Todos os arquivos devem ser individualizados com até 50 MB. Informar também no e-mail o contato telefônico do responsável pelo 
município, referente a  documentação. 

Nota 2 Enviar TODA DOCUMENTAÇÃO de uma única vez, pois o processo só será aberto no SEI e ANALISADO com a documentação 
completa 

Nota 3 Os documentos/planilhas em modelos editáveis estão disponibilizados no site da GOINFRA, no 
link:http://www.goinfra.go.gov.br/Goias-em-Movimento-Municipios/229 

Nota 4 Não será recebido documentação impressa ou em formato digital (cd, pendrive e outros). 

Nota 5 Não protocolar a documentação via SEI / protocolo GOINFRA. Todos os documentos devem ser enviados pelo e-mail indicado. 

Nota 6 Não será autorizada a mudança de ruas indicadas no convênio. 

Nota 7 O convênio não será celebrado caso não seja apresentada toda a documentação exigida. 

Nota 8 Informações: (62) 3265-4305 ou 3265-4297 

mailto:GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR
http://www.goinfra.go.gov.br/Goias-em-Movimento-Municipios/229
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MINUTA PLANO DE TRABALHO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

 

a) Nome do objeto: Execução dos serviços de conservação de pavimentos asfálticos em vias 
urbanas no MUNICÍPIO de XXXXXXXXXX; conforme a relação de ruas constante no orçamento 
sintético e cronograma físico-financeiro (XXXX), tudo constante do Processo SEI nº. XXXXXXXX. 

 

b) Objetivo Principal do Convênio: Estabelecimento de ação conjunta entre a AGÊNCIA GOIANA 
DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA e o MUNICÍPIO de XXXXXXXXX, neste estado, 
objetivando a conservação de pavimentos asfálticos em vias urbanas do MUNICÍPIO de 
XXXXXXXX, sem repasse financeiro. 

c) Valor de investimento: 

 O valor disponível para o convênio é de R$ X.XXX.XXX,XX (por extenso). 

d) Partícipes do Convênio: 

 Município de XXXXXXXXXXXXXX; 
 AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA. 

 

e) Das obrigações: 

 

1. Do Município: 

 Ofício de solicitação de convênio pelo município. 

 Kit Prefeito: 

→Cópia dos documentos: RG, CPF e comprovante de residência (validade máxima de 90 dias), Termo 
de posse e Diploma de Prefeito. 

→Ou comprovação de que a pessoa que assinará o convênio detém competência para este fim 
específico, comprovando documentalmente que a autoridade detém competência para assinar 
convênios, seja por força de lei, decreto ou ato de delegação), juntamente com RG, CPF e 
comprovante de residência (validade máxima de 90 dias). 

 Declarações: 

→Declaração de Canais de Comunicação (endereço eletrônico e telefone de contato do responsável 
técnico ou gestor do convênio). 
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→Declaração Negativa de Duplicidade de Convênios. 

 

 Elaborar o Levantamento dos quantitativos com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART 
PAGA (apresentação da versão rascunho com todos os serviços, emitindo a versão final junto 
com a aprovação técnica). 

Nota 1: É de total responsabilidade do corpo técnico do Município (RT) as informações 
quanto às soluções indicadas para cada via e suas respectivas áreas.  

Nota 2: Serviços não condizentes com a realidade do local não serão executados 

Nota 3: Os serviços apresentados serão realizados de acordo com a necessidade a ser 
levantada pela equipe técnica de cada prefeitura. Vale ressaltar, que a Goinfra poderá 
executar os serviços de reparos de ruas e avenidas, para a preparação do recebimento da 
capa asfáltica a ser executado por Microrrevestimento ou CBUQ, conforme ORIENTAÇÕES 
GERAIS, disponibilizadas no site da Goinfra. Assim, lembramos que os serviços serão 
realizados de forma COMPLETA até a sinalização horizontal na nova capa asfáltica. 

 Elaborar orçamento com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART PAGA (apresentação da 
versão rascunho com todos os serviços, emitindo a versão final junto com a aprovação 
técnica). 

 Cronograma físico-financeiro. 

 Relatório fotográfico com identificação do logradouro (fotos datadas e georreferenciadas com 
coordenadas em graus decimais). 

 Mapa iluminado das ruas. 

 Toda comunicação e documentação deverá ser solicitada/entregue / protocolada por meio 
digital pelo e-mail GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR 

 Os Arquivos deverão ser nomeados/identificados, em formato pdf, exceto levantamento de 
quantitativos, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro que deverão ser entregues 
em formato.xls.Todos os arquivos devem ser individualizados com até 50 MB. 

 Enviar TODA DOCUMENTAÇÃO de uma única vez, pois o processo só será aberto no SEI e 
ANALISADO com a documentação completa. 

 O Município deverá providenciar os acessos aos usuários externos no SEI - Comprovante de 
cadastro de usuário externo no SEI (responsável pela ASSINATURA do termo de convênio e do 
GESTOR DE CONVÊNIO (preferencialmente PROFISSIONAL HABILITADO para ATESTE das 
medições de execução da obra e TRO -Termo de Recebimento de Obra). 

 Entregar as vias nas condições que a GOINFRA execute a obra (realizar desvios de tráfegos, 
desobstrução das vias, retirada de entulhos e demais serviços auxiliares). 

 O Município deverá indicar local de depósito de material fresado e outros. 

Os documentos/planilhas em modelos editáveis estão disponibilizados no site da GOINFRA, no 
link:http://www.goinfra.go.gov.br/Goias-em-Movimento-Municipios/229 

e.2) Da GOINFRA: 

mailto:GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR
http://www.goinfra.go.gov.br/Goias-em-Movimento-Municipios/229
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 Licitação, execução e fiscalização da execução dos serviços de acordo com o LEVANTAMENTO 
E ORÇAMENTO do Processo SEI nº XXXXXXXXXXXXXXX. 

f) Das vedações: 

 Não será recebido documentação impressa ou em formato digital (cd,pendrive eoutros). 

 Não protocolar a documentação via SEI ou protocolo GOINFRA. Todos os documentos devem 
ser enviados pelo e-mail GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR. 

 Não será autorizada a mudança de ruas indicadas no convênio. 

 O convênio não será celebrado caso não seja apresentada toda a documentação exigida. 

2) METAS A SEREM ATINGIDAS: 

Melhoria das condições de trafegabilidade, segurança e deslocamento do sistema viário urbano. 

3) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

Execução das obras de acordo com cronograma aprovado pela Diretoria de Obras Rodoviárias 
apresentado no Processo SEI nº XXXXXXXXXXXX. 

4) VIGÊNCIA: 

O prazo de vigência do convênio será até o dia 31/05/2022, podendo ser prorrogado mediante Termo 
Aditivo, desde que solicitado dentro de seu prazo de validade. 

5) DAS DESPESAS: 

O referido convênio não envolve repasse de recursos financeiros, e as despesas que cada ente terá 
com a execução de suas obrigações será suportada por seus próprios orçamentos. 

6) DA APROVAÇÃO: 

 

Na qualidade de titulares da AGÊNCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES – GOINFRA e 
MUNICÍPIO DE XXXXXXXXXXXXXXX, aprovamos o presente Plano de Trabalho. 

 

PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES                                                                                                   
Presidente GOINFRA 

 

XXXXXXXX                                                                                                                                                      
Prefeito do Município de XXXXXX 

 

 

mailto:GOIASMOVIMENTOMUNICIPIOS@GOINFRA.GO.GOV.BR.

