
Secretaria ,111s Cidades 

CONVENIO N°: 026/CIDADES/2014 
Processo N°: 1940131/2014 

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
O EST ADO DO CEARA, ATRA VES DA SECRET ARIA 
DAS CIDADES, E O MUNICIPIO DE MUCAMBO 
PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

O EST ADO DO CEARA, atraves da SECRET ARIA DAS CID ADES, orgao integrante de sua 
estrutura governamental, na forma do disposto na Lei Estadual n° 13.875, de 07.02.2007, inscrita no 
CNPJ sob o n° 05.541.424/0001-87, com sede no Centro Administrative Governador Virgilio Tavera, 
situada na Av. General Afonso Albuquerque Lima, SIN - Ed. SEPLAG, 1°. andar, Cambeba, CEP: 
60830-120, Fortaleza-CE, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato representado pelo Sr. 
SECRETARIO EXECUTIVO DAS CIDADES, Sr. Magno Silva Coelho, brasileiro, casado, servidor 
publico, portador do Documento de ldentidade n° 2008670817-6 SSP/CE e do CPF n°: 289.558.383-87, 
residente e domiciliado nesta Capital, nomeado pelo Ato de Norneacao, de 06 de setembro de 2013, 
publicado no 0.0.E em 06 de setembro de 2013, e o MUNICIPIO DE MUCAMBO, CNPJ n° 
07.733.793/0001-05, com sede na Rua Construtor Goncalo Vidal, s/n°, Centro, CEP n°: 62.170-000, 
Mucambo/CE, daqui por diante denominado CONVENENTE, neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. Wilebaldo Melo Aguiar, portador do Documento de ldentidade n° 2005009257626 - 
SSP/CE edo CPF n° 258.622.513-91, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Melo, s/n°, Leste, CEP 
n°: 62.170-000, Mucambo/CE, resolvem celebrar o presente Convenio, de acordo com as normas 
contidas na Constituicao Federal, na Constituicao do Estado do Ceara, na Lei Complementar Federal n° 
IO I, de 04/05/2000, na Lei Complementar Federal n° 131, de 27/05/2009, na Lei Federal n° 8.666, de 
21/06/1993, e suas alteracoes, na Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, na Lei Complementar Estadual 
n° 119, de 28/12/2012, na Lei Estadual n° 15.175, de 28/06/2012, no Decreto Estadual n° 31.406, de 
29/0I/2014, alterado pelo Decreto Estadual n° 31.468, de 23/04/2014, na Lei Estadual n° 15.406, de 
25/07/2013, bern como em outros instrumentos legais pertinentes, mediante as clausulas e condicoes 
seguintes: 

CLAUSULA 01 - DO OBJETO 

Constitui objeto deste Convenio a obra de pavimentacao em pedra tosca em diversas ruas no Municf pio 
de Mucambo/CE, conforme Plano de Trabalho e anexos, aprovados pelo CONCEDENTE, que passa a 
fazer parte integrante do presente lnstrumento, independentemente de sua transcricao. 
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CLAUSULA 02 - DAS OBRIGACOES 

I - DO CONCEDENTE: 

I) aprovar os procedimentos tecnicos e operacionais necessaries a execucao do objeto deste Convenio; 
2) transferir os recursos financeiros para execucao deste Convenio na forma do cronograma de 
desembolso do Plano de Trabalho, observadas a disponibilidade financeira, as normas legais pertinentes, 
bem como o disposto no regulamento; 
3) prorrogar "de offcio" a vigencia deste Convenio quando houver atraso na liberacao dos recursos 
motivado pelo CONCEDENTE, limitada, a prorrogacao, ao exato periodo do atraso veriftcado; 
4) orientar, coordenar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execucao deste Convenio diretamente ou par 
meio de 6rgao pr6prio, conforme o disposto nos artigos 30 a 34, da Lei Complementar Estadual n° 119, 
de 28/12/2012 e na forma do regulamento; 
5) disponibilizar na internet a integra deste Convenio e de seus possiveis aditivos e apostilarnentos, 
conforme o disposto no artigo 17 da Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/ 12/2012; 
6) encaminhar o extrato deste Convenio e de seus possiveis aditivos, para publicacao na imprensa 
oficial; 
7) dar ciencia da assinatura deste Convenio a Assernbleia Legislativa e ao Tribunal de Contas do Estado 
do Ceara, na forma do disposto no artigo 19, da Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012; 
8) designar os responsaveis pelo acompanhamento e pela fiscalizacao deste Convenio; 
9) analisar a prestacao de contas final deste Convenio, no prazo de ate 60 (sessenta) dias contados da 
data de apresentacao desta pelo CONVENENTE; 
I 0) instaurar Tomada de Contas Especial, no prazo rnaximo de 180 (cento e oitenta) dias contados do 
registro da inadirnplencia, para apuracao dos fatos, identificacao dos responsaveis e quantificacao do 
dano, conforme o disposto nos artigos 44 a 48 da Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012 e 
outras norrnas legais pertinentes. 

JI - DO CONVENENTE: 

1) executar direta ou indiretamente as atividades necessarias a consecucao do objeto a que alude este 
Convenio, observando as metas a serem atingidas, as etapas ou fases de execucao, o piano de aplicacao 
dos recursos financeiros, o cronograma de desembolso e a previsao de inicio e fim da execucao do 
objeto, previstos no Plano de Trabalho; 
2) submeter ao CONCEDENTE quaisquer rnodificacoes no Plano de Trabalho, que eventualmente 
sejam necessarias; 
3) realizar o pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho durante a vigencia deste 
lnstrumento, observado o disposto no artigo 28 caput e paragrafo unico da Lei Complementar Estadual 
n° 119, de 28112/2012; 
4) compatibilizar o objeto deste Convenio com as normas e os procedimentos federais, estaduais e 
municipais de preservacao ambiental, quando for o caso; 
5) promover o credito do recurso financeiro, referente a contrapartida, de acordo com o cronograma de 
desembolso do Plano de Trabalho e com o disposto na Clausula 04 (quatro) do presente lnstrumento; 
6) disponibilizar ao cidadao, na rede mundial de computadores ou, na falta desta, em sua sede, 
inforrnacoes referentes a parcela dos recursos publicos recebidos e a sua destinacao, conforme o 
disposto na Lei Ordinaria Estadual n° 15.175, de 28/06/2012; 
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7) movimentar os recursos financeiros liberados pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida, 
exclusivarnente, na conta bancaria n° 11.699-8, agencia n° 3920-9, Banco do Brasil, conta especifica 
vinculada a este Convenio - nos casos de pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, 
mediante ordem bancaria, para aplicacao no mercado financeiro ou para ressarcimento de valores; 
8) nao utilizar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, inclusive os rendimentos de aplicacao no 
mercado financeiro, bem como os correspondentes a sua contrapartida, em finalidade diversa da 
estabelecida neste lnstrumento, ainda que em carater de ernergencia; 
9) aplicar os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, bem como a contrapartida financeira,em 
caderneta de poupanca ou em fundos de aplicacao lastreados em tltulos publicos; 
I 0) pro mover as I icitacoes para a contratacao de obras, services e aquisicao de materiais de acordo com 
a Lei Federal n° 8.666, de 21 /06/1993, bem como demais normas federais e estaduais em vigor, ou 
apresentar justificativa, com o respectivo embasamento legal, para sua dispensa ou inexigibilidade; 

11) atender, nas contratacoes e aquisicoes de bens e services necessaries a execucao deste Convenio, 
aos princfpios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiencia e ao 
disposto na Lei Complementar Federal n° I 31, de 27/05/2009 e na Lei Ordinaria Estadual n° 15.175, de 
28/06/2012. 
I 2) utilizar o pregao, preferencialmente na forma eletronica, na contratacao de bens e services comuns 
e, quando nao couber, na forma presencial, nos termos da Lei Federal n° I 0.520, de I 7/07/2002 e do 
Decreto Estadual n° 28.089, de 10/01/2006, devendo a inviabilidade de utilizacao da forma eletronica 
ser devidamente justificada; 
13) inserir clausula nos contratos celebrados com terceiros, para execucao deste Convenio, que 
permitam o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, bem como dos orgaos de controle interno e 
externo, aos documentos e registros contabeis das empresas contratadas; 

14) restituir ao CONCEDENTE, os saldos financeiros remanescentes deste Convenio, inclusive os 
provenientes de rendimentos de aplicacao financeira, no prazo maxirno de 30 (trinta) dias ap6s o 
terrnino de sua vigencia ou rescisao; 
15) devolver ao CONCEDENTE os valores decorrentes de glosas efetuadas no ambito do 
acompanhamento e da fiscalizacao ou da prestacao de contas, quando for o caso; 
16) rnanter-se adimplente e em situacao cadastral regular durante todo o prazo de vigencia deste 
Convenio; 

17) propiciar, no local da execucao do objeto deste Convenio, os meios e as condicoes necessarias para 
que o CONCEDENTE possa realizar supervisoes: 
18) assegurar o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, responsaveis pelo acompanhamento e 
fiscalizacao deste Convenio, bem como dos servidores dos Sistemas de Controle lnterno e Externo, a 
qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos, processos e documentos relacionados, direta ou 
indiretamente, com o lnstrumento pactuado, bem como prestar a estes todas e quaisquer informacoes 
solicitadas, quando em rnissao de acompanhamento, fiscatizacao ou auditoria; 
19) manter o registro das informacoes e dos documentos exigidos pelo Oecreto Estadual n° 31.406, de 
29/0I/2014, com suas alteracoes posteriores, atualizado; 
20) manter registros, arquivos e controles contabeis especificos no local onde forem contabilizados os 
documentos originais fiscais, trabalhistas e equivalentes, comprobat6rios das despesas realizadas com 
recursos do presente Convenio; 
21) responsabilizar-se por todos os onus tributaries ou extraordinaries que incidam sobre o presente 
lnstrumento; 
22) responsabilizar-se por todos os onus e litigios de natureza trabalhista e previdenciaria decorrentes 
dos recursos humanos utilizados na execucao do objeto deste Convenio; 
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23) apresentar relat6rios sobre a execucao fisico financeira deste Convenio, compativeis com a liberacao 
dos recursos transferidos e com a utilizacao da contrapartida, assim como informacoes sobre o 
andamento da obra ou services e a sua conclusao, aos responsaveis pelo acompanharnento e pela 
fiscalizacao e aos 6rgao de controle interno e externo; 
24) a prestacao de contas parcial devera ser apresentada ao CONCEDENTE, no prazo de ate 60 
(sessenta) dias apos cada liberacao de recursos, ea prestacao de contas final, ate 60 (sessenta) dias apos 
o vencimento do prazo da vigencia do Convenio; 
25) designar preposto para este Convenio; 

CLAUSULA 03 - DA VIGENCIA 

1) 0 prazo de vigencia do presente Convenio sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data da 
assinatura do presente lnstrumento. 

PARAGRAFO 1° - Havendo atraso na liberacao dos recursos previstos no cronograma de desembolso 
do Plano de Trabalho, o prazo deste lnstrumento sera prorrogado de oficio, pelo CONCEDENTE, pelo 
exato periodo do atraso verificado, I imitado ao prazo estabelecido no artigo 15 caput e paragrafo 1 ° da 
Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012. 

PARAGRAFO 2° - A prorrogacao de oficio, de que trata o paragrafo anterior, sera efetivada na vigencia 
deste Instrumento e formalizada por meio de apostilamento, sendo divulgada nas ferramentas de 
transparencia pre vistas na Lei Complementar Federal n° 131, de 27 /05/2009 e na Lei Estadual n° 14.306, 
de 02/03/2009. 

CLA.USULA 04-DOS RECURSOS ORCAMENTA.RIOS E FINANCEIROS 

Os recursos para a execucao do objeto deste Convenio, no montante de R$ 210.048,76 (duzentos e dez 
mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos), correrao a conta do CONCEDENTE e do 
CONVENENTE, conforme abaixo discriminados: 

I) Recursos do CONCEDENTE: 
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) a conta de dotacao aprovada pela Lei Estadual n.? 15.495, de 27 de 
dezembro de 2013, . conforme classificacao orcarnentaria: 
4310001.15 .451.031. I 9712.0300000.44404200.11.040. 

2) Recurses do CONVENENTE: 
R$ 10.048,76 (dez mil, quarenta e oito reais e setenta e seis centavos) na forma detalhada no Plano de 
Trabalho, a titulo de contrapartida, em recursos financeiros. 

PARAGRAFO 1° - Os recursos transferidos pelo CONCEDENTE, enquanto nao empregados em sua 
finalidade, bem como a contrapartida, serao obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupanca ou 
em fundos de aplicacao financeira lastreados em titulos publicos, 

PARAGRAFO 2° - Os recursos deste Convenio serao mantidos, exclusivamente, na conta bancaria n° 
11.699-8, agencia n° 3920-9, Banco do Brasil, conta especifica vinculada a este Convenio - somente 
sendo permitida movimentacao para o pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, mediante 
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ordem bancaria, para aplicacao no mercado financeiro, na forma do paragrafo primeiro da presente 
clausula ou para ressarcimento de valores, devendo ser observado, ainda: 
1) os rendimentos das aplicacoes referidas no paragrafo primeiro desta clausula serao obrigatoriamente 
aplicados no objeto do presente lnstrumento e estao sujeitos as mesmas condicoes de prestacao de 
contas exigidas para os recursos transferidos; e 
2) as receitas oriundas dos rendimentos da aplicacao dos recursos no mercado financeiro nao poderao 
ser computadas como contrapartida devida pelo CONVENENTE. 

PARA.GRAFO 3° - 0 CONVENENTE devera comprovar a inclusao em seu orcamento das 
transferencias recebidas do CONCEDENTE, para a execucao deste Convenio. 

PARAGRAFO 4° - 0 CONVENENTE devera comprovar a existencia em seu orcamento dos recursos 
referentes a contrapartida para complementar a execucao do objeto deste Convenio; 

PARAGRAFO 5° - Os recursos para atender as despesas em exercicios futuros, no caso de investimento, 
deverao estar consignados no Plano Plurianual do CONVENENTE ou em lei previa que os autorize. 

CLAUSULA 05 - DA LIBERACAO DOS RECURSOS 

O CONCEDENTE transferira os recursos previstos na Clausula 04 (quatro), em favor do 
CONVENENTE, em conta corrente indicada no presente lnstrumento, onde serao movimentados, 
obedecendo ao cronograma de desembolso constante do Plano de Trabalho, referido na Clausula O I 
(um). · 

PARAGRAFO UNICO - Os recursos previstos na Clausula 04 (quatro) somente serao liberados pelo 
CONCEDENTE, e a execucao iniciada pelo CONVENENTE, apos a publicacao da integra deste 
Convenio no Portal da Transparencia. 

CLA.USULA 06 - DA RESTITUICAO DOS RECURSOS 

E obrigat6ria a restituicao pelo CONVENENTE ao CONCEDENTE de eventual saldo de recursos, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas com as aplicacoes financeiras realizadas, no prazo 
rnaximo de 30 dias ap6s o termino da vigencia ou da rescisao do presente lnstrumento. 

PARAGRAFO IO 
- Os saldos financeiros remanescentes serao devolvidos observando-se a 

proporcionalidade dos recursos transferidos e da contrapartida; 

PARAGRAFO 2° - A nao devolucao dos saldos financeiros remanescentes irnplicara a inadirnplencia do 
CONVENENTE ea instauracao de Tomada de Contas Especial. 

PARA.GRAFO 3° - 0 CONVENENTE devera, ainda, restituir ao CONCEDENTE o valor transferido, 
corrigido monetariamente desde a data do recebimento, pelo indice oficial aplicado a caderneta de 
poupanca ou aos fundos de aplicacao financeira lastreados em titulos publicos, conforme regulamento, 
nas seguintes hipoteses: 
l ) quando o objeto conveniado nao for executado; 
2) quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida neste Convenio, 
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PARAGRAFO 4° � Os valores decorrentes de glosas efetuadas no ambito do acompanhamento e da 
fiscalizacao ou da prestacao de contas deverao ser ressarcidos, pelo CONVENENTE ao 
CONCEDENTE, no prazo maxirno de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificacao enviada 
pelo responsavel pelo acompanhamento deste Convenio, sob pena de rescisao do lnstrumento, 
inadimplencia e instauracao de Tomada de Contas Especial. 

CL.<\USULA 07 - DA ACAO PROMOCIONAL 

Em qualquer a9ao promocional relacionada com o objeto do presente Convenio sera, obrigatoriamente, 
destacada a participacao do CONCEDENTE, observado o disposto no paragrafo 1° do artigo 37, da 
Constituicao Federal. 

PARAGRAFO 1° - lnclui-se nessa obrigacao materia jornalistica destinada a divulgacao em qualquer 
veiculo de cornunicacao social, convites, folhetos e impressos em geral, tanto para circulacao interna 
como externa. 

PARAGRAFO 2° - 0 CONCEDENTE estara autorizado a reproduzir o conteudo do material 
produzido, indicadas as fontes e os respectivos creditos, 

CLAUSULA 08 DA DESTINACAO DOS BENS MOVEIS ADOUIRIDOS, 
TRANSFORMADOS OU PRODUZIDOS NO AMBITO DO CONVENIO 

Visando assegurar a continuidade do programa governamental, os bens m6veis adquiridos, 
transformados ou produzidos com os recursos financeiros transferidos pelo CONCEDENTE poderao 
incorporar o patrimonio do CONVENENTE, mediante termo de doacao, apos a aprovacao da prestacao 
de contas final deste Convenio, observado o artigo 17, II, "a" da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993. 

PARA.GRAFO LJNICO - Sendo o Convenio rescindindo por quaisquer dos motivos previstos na 
Clausula 13 (treze), os bens acima referidos ficam impedidos de serem objetos de doacao em favor do 
CONVENENTE. 

Os hens m6veis adquiridos, transformados ou produzidos com os recurses financeiros transferidos pelo 
CONCEDENTE serao de propriedade deste, e s6 poderao ser utilizados em conformidade com o objeto 
do Convenio, sendo expressamente vedada sua utilizacao para outros fins que nao se vinculem a 
execucao do seu objeto. 

PARAGRAFO 1° - Apos a aprovacao da prestacao de contas final deste Convenio e visando assegurar a 
continuidade do programa governamental, o CONCEDENTE decidira sobre a destinacao dos bens 
referidos nesta clausula, devendo ser observado o artigo 17, 11, "a"da Lei Federal n° 8.666, de 
2 I /06/1993. 
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CLAUSULA 09-DA ALTERACAO 

Este Convenio podera ser alterado por interesse comum das partes, durante sua vigencia, vedada a 
alteracao do objeto pactuado, que venha modificar a finalidade definida no Plano de Trabalho 
correspondente. 

PARAGRAFO 1° - 0 CONCEDENTE podera assumir ou transferir a execucao do objeto deste 
Convenio, no caso de sua paralisacao ou da ocorrencia de fato relevante, de modo a evitar sua 
descontinuidade. 

PARAGRAFO 2° - Qualquer alteracao no presente lnstrumento devera ser formalizada por meio de 
Termo Aditivo, observado o disposto no artigo 15 e paragrafos da Lei Complementar Estadual n° 119, 
de 28/12/2012 e assegurada a publicidade nas ferramentas de transparencia e no Diario Oficial do 
Estado, conforme os artigos 17 e 18 da referida lei. 

PARAGRAFO 3° - Para celebrar aditivo de valor, o CONVENENTE devera estar adimplente e com a 
situacao cadastral regular. No caso de aditivo de prazo, sera exigida a regularidade cadastral do 
CONVENENTE. 

PARAGRAFO 4° - Poderao ser feitas por meio de apostilamento as alteracoes que nao impliquem 
modificacao das clausulas deste Convenio, acrescimo de prazo ou acrescimo de valor. 

CLJ\USULA 10-DO ACOMPANHAMENTO EDA FISCALIZACAO 

A execucao deste Convenio sera acompanhada e fiscalizada pelo CONCEDENTE, de forma a garantir a 
regularidade dos atos praticados e a adequada execucao do objeto, sem prejuizo da competencia dos 
orgaos de controle interno e externo. 

PARAGRAFO 1° - Os responsaveis pelo acompanhamento e pela fiscalizacao poderao, a qualquer 
momenta, solicitar esclarecimentos acerca de quaisquer indicios de irregularidade na aplicacao dos 
recursos transferidos ou sabre outras pendencias de ordem financeira, tecnica ou legal relacionadas a 
este Convenio. 

PARAGRAFO 2° - Fica designada, a Sra. Carolina Gondim Rocha, como representante do 
CONCEDENTE, responsavel pelo acompanhamento deste Convenio, o qual avaliara os produtos e os 
resultados da parceria, verificara a regularidade no pagamento das despesas e na aplicacao das parcelas 
de recursos, registrara todas as ocorrencias relacionadas a execucao do objeto pactuado, inclusive as 
apontadas pela fiscalizacao, e adotara as medidas necessarias ao saneamento das falhas observadas, sem 
prejuizo de outras medidas cabiveis. 

PARAGRAFO 3° - 0 acompanhamento deste Convenio sera realizado com base no Plano de Trabalho e 
respectivos cronogramas de execucao do objeto e de desembolso de recursos. 

PARAGRAFO 4° - Diante de quaisquer irregularidades na execucao deste Convenio, resultantes do uso 
inadequado dos recursos transferidos ou de pendencias de ordem tecnica, o responsavel pelo 
acompanhamento suspendera a liberacao dos recursos e o pagamento das despesas relativas ao presente 
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lnstrumento e notificara o CONVENENTE para que adote medidas saneadoras em ate 30 (trinta) dias 
contados do recebimento da notificacao, podendo prorrogar este prazo por igual periodo. 

PARAGRAFO 5° - Nao havendo o saneamento da(s) pendenciais), no prazo fixado no paragrafo 
anterior, o responsavel pelo acompanhamento devera, no prazo rnaxirno de 60 (sessenta) dias, 
quantificar e glosar o valor correspondente a(s) pendenciais) e notificar o CONVENENTE para que este 
efetue o ressarcimento do valor glosado, em ate 15 (quinze) dias contados do recebimento da 
notificacao. 

PARAGRAFO 6° - 0 nao atendimento, pelo CONYENENTE, ao disposto no paragrafo anterior 
acarretara a sua inadimplencia, a rescisao deste Convenio e a instauracao de Tomada de Contas 
Especial. 

PARAGRAFO 7° - 0 responsavel pelo acompanhamento registrara a inadimplencia do CONYENENTE 
se: 

I) os saldos financeiros remanescentes nao forem devolvidos no prazo de 30 (trinta) dias ap6s o terrnino 
da vigencia ou da rescisao deste I nstrumento; 
2) a prestacao de contas nao for apresentada conforme clausula 2\ 11, 24 deste lnstrumento; 
3) a prestacao de contas apresentada for reprovada pelo CONCEDENTE; 
4) o CONVENENTE nao efetuar o ressarcimento do valor glosado no prazo rnaxirno de 15 (quinze) 
dias, contados do recebimento da notificacao, nos termos do artigo 33, paragrafo 1 °, I, da Lei 
Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012. 

PARAGRAFO 8° - Ap6s registrada a inadimplencia do CONVENENTE, o responsavel pelo 
acompanhamento dara ciencia a autoridade administrativa competente no prazo maximo de 5 (cinco) 
dias, sob pena de responsabilidade solidaria, 

PARAGRAFO 9° - A fiscalizacao deste lnstrumento sera realizada por representante designado por 
portaria, sendo permitida a contratacao de terceiros ou a celebracao de parcerias com outros orgaos, para 
assisti-lo ou subsidia-lo de inforrnacoes pertinentes a essa atribuicao. 

PARAGRAFO IO - Ao responsavel pela fiscalizacao cabera vi sitar o local da execucao do objeto 
pactuado, atestar a sua execucao e comunicar, ao responsavel pelo acompanhamento, quaisquer 
irregularidades detectadas, sem prejulzo de outras acoes que se facarn necessarias. 

PARAGRAFO 11 - 0 CONCEDENTE provera as condicoes necessarias a realizacao das atividades de 
acompanhamento e fiscalizacao deste Convenio, programando visitas e outras diligencias ao local da 
execucao do objeto com tal finalidade que, caso nao ocorram, deverao ser devidamente justificadas. 

PARAGRAFO 12 - 0 CONVENENTE garantira o livre acesso aos servidores do CONCEDENTE e dos 
orgaos de controle intemo e externo, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o 
presente Convenio, nao podendo sonegar, a estes servidores, quando investidos na missao de 
acompanhamento, fiscalizacao ou auditoria, processos, documentos e informacoes relativos a parceria, 
sob pena de irregularidade cadastral. 
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PARAGRAFO 13 - Os agentes designados para o acompanhamento e para a fiscalizacao deste 
lnstrumento sao responsaveis pelos atos ilicitos que praticarem, respondendo, para todos os efeitos, 
pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo. 

PARAGRAFO 14 - 0 CONVENENTE ficara sujeito a responsabilizacao administrativa, civil e penal, 
se, por acao ou ornissao, causar embaraco, constrangimento ou obstaculo a atuacao dos responsaveis 
pelo acompanhamento e pela fiscalizacao e aos orgaos de controle interno e externo, no desempenho de 
suas funcoes institucionais relativas a este Convenio. 

PARAGRAFO 15 - Fica facultado ao CONCEDENTE, por meio do fiscal ou do gestor do Convenio, 
requerer, solicitar ou requisitar documentos, diligencias, vistorias ou quaisquer outras medidas que 
considerem necessarias a comprovacao da realizacao do objeto ou da correta aplicacao dos recursos 
transferidos, nao ficando adstrito a redacao deste instrumento, mas a Lei, Decretos e princfpios do 
Direito Administrativo. 

CLAUSULA 11 - DA VEDACAO DE DESPESAS 

E vedada a utilizacao dos recursos transferidos em finalidade diversa da pactuada neste lnstrumento, 
ainda que em carater de emergencia e com posterior cobertura, e para pagamento de despesas, conforme 
art. 29 e seus incisos, da Lei Complementar n° 119, de 28/12/2012, com: 
1) taxa de adrninistracao, de gerencia ou similar, salvo as situacces especificas previstas em 
regulamento; 
2) remuneracao, a quatquer titulo, a servidor do CONCEDENTE, por services de consultoria, 
assistencia tecnica, gratificacao ou qualquer especie de remuneracao adicional; 
3) pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista dos participes; 
4) multas, juros ou correcao rnonetaria, referente a pagamentos e recolhimentos fora dos prazos, exceto 
quando decorrer de atraso na liberacao de recursos, provocado pelo CONCEDENTE; 
5) clubes, associacoes ou quaisquer entidades. congeneres, cujos dirigentes ou controladores sejam 
agentes politicos de Poder ou do Ministerio Publico, dirigentes de orgao ou entidade da Adrninistracao 
Publica de qualquer esfera governamental, ou respectivo conjuge ou companheiro, bem como parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, ate 'o terceiro grau do gestor do 6rgao responsavel pela 
celebracao deste lnstrumento; · 
6) publicidade, salvo as de carater educativo, informativo ou de orientacao social, relacionadas com o 
objeto deste lnstrumento, das quais nao constem names, simbolos ou imagens que caracterizem 
promocao pessoal das autoridades e servidores do CONCEDENTE e do CONVENENTE; 
7) bens e services fornecidos pelo CONVENENTE seus dirigentes ou responsaveis, bem como parentes 
em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau. 

PARAGRAFO 1° - E vedado qualquer tipo de pagamento em desacordo com o disposto no artigo 28, 
caput e paragrafos da Lei Complementar Estadual n° 119, de 28/12/2012. 

PARAGRAFO 2° - E vedada a aplicacao dos recursos transferidos e da contrapartida, no mercado 
financeiro, em desacordo com os criterios previstos no paragrafo primeiro da Clausula 04 (quatro). 
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CLAUSULA 12 - DA PREST ACAO DE CONT AS 

O CONVENENTE apresentara ao CONCEDENTE prestacao de contas comprovando a boa e regular 
aplicacao dos recursos transferidos por meio deste Convenio, no prazo de ate 60 (sessenta) dias ap6s 
cada Iiberacao de recursos, e a prestacao de contas final, ate 60 (sessenta) dias ap6s o vencimento do 
prazo da vigencia do Convenio, sob pena de inadirnplencia e instauracao de Tomada de Contas 
Especial. 

PARA.GRAFO 1° -A Prestacao de Contas observara as normas contidas na Lei e no respectivo Decreto 
e devera canter os seguintes documentos: 
I) c6pia do Plano de Trabalho executado; 
2) c6pia deste Termo de Convenio, com a data de sua publicacao; 
3) Relat6rio de Execucao Flsico-Financeira; 
4) Demonstrativo da Execucao da Receita e da Despesa, evidenciando os recursos recebidos em 
transferencia, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicacao dos recursos no mercado 
financeiro, quando for o caso, e os saldos; 
5) Relacao de Pagamentos efetuados com 'os recursos transferidos pelo CONCEDENTE e pelo 
CONYENENTE, bem como com os recursos provenientes da aplicacao financeira; 
6) Extrato da conta bancaria n° 11.699-8, agencia n° 3920-9, Banco do Brasil, conta especifica 
vinculada a este Convenio, referente ao perfodo do recebimento da primeira parcela ate o ultimo 
pagamento ea conciliacao bancaria, quando for o caso; 
7) Relacao de Bens adquiridos, produzidos ou construidos com recursos transferidos pelo 
CONCEDENTE e pelo CONVENENTE quando for o caso; 
8) C6pia do Termo de aceitacao definitiva da obra ou service de engenharia, quando for o caso; 
9) C6pia do despacho adjudicat6rio e homologacao das licitacoes realizadas ou justificativas para a sua 
dispensa ou inexigibilidade com o respectivo embasarnento legal; 
I 0) Comprovante de recolhimento do saldo dos recursos, inclusive dos decorrentes de rendimentos 
auferidos de sua aplicacao no mercado financeiro, a conta indicada pelo CONCEDENTE, ou DAE, 
quando o recolhimento se der ao Tesouro Estadual. 
I I) Comprovante de recolhimento dos valores decorrentes de glosas efetuadas no ambito do 
acompanhamento e da fiscalizacao, a conta indicada pelo CONCEOENTE, ou DAE, quando o 
recolhimento se der ao Tesouro Estadual. 

PARA.GRAFO 2° - 0 CONCEDENTE analisara a prestacao de contas no prazo de ate 60 (sessenta) dias 
contados da data de sua apresentacao pelo CONYENENTE, sob pena de ficar proibido de celebrar 
novos convenios ou instrumentos congeneres. 

PARA.GRAFO 3° - Por ocasiao da prestacao de contas, o CONCEDENTE emitira parecer sobre os 
aspectos: . 
I) tecnico: versando sobre a execucao fisica e o atingimento do objeto pactuado no presente 
lnstrumento; 
2) financeiro: acerca da correta e regular aplicacao dos recursos transferidos, bem como dos decorrentes 
de rendimentos auferidos de sua aplicacao no mercado financeiro. 

PARA.GRAFO 4° - A reprovacao pelo CONCEDENTE da prestacao de contas apresentada pelo 
CONVENENTE ensejara a sua inadirnplencia ea instauracao de Tomada de Contas Especial. 
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PARAGRAFO 5° - As despesas relativas a consecucao do objeto pactuado neste Instrumento deverao 
ser comprovadas mediante documentos ftscais originais emitidos em nome do CONVENENTE, 
devidamente identiftcados com o nurnero deste Convenio. 

PARAGRAFO 6° - Os documentos comprobat6rios das despesas deverao ser mantidos em arquivo, em 
boa ordem, nas dependencias do CONVENENTE, a disposicao do CONCEDENTE e dos orgaos de 
controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados da aprovacao da Prestacao ou 
Tomada de Contas Especial do gestor do CONCEDENTE, relativa ao exercicio da concessao, 
independentemente de sua contabilizacao ter sido confiada a terceiros. 

CLAUSULA 13 - DA RESCISAO 

Este Convenio podera ser rescindido, a qualquer tempo, por acordo entre os participes, ou 
unilateralmente pela Administracao Publica Estadual, no caso: 
1) inadimplemento de quaisquer de suas clausulas pelo CONVENENTE; 
2) razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pelo CONCEDENTE; 
3) ocorrencia de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, impeditiva da execucao 
deste Convenio, 

PARAGRAFO 1° - Ocorrendo a rescisao deste Convenio, por acordo entre os participes, o 
CONCEDENTE e o CONYENENTE ficam responsaveis pelas obrigacoes decorrentes do prazo em que 
tenha vigido este lnstrumento, creditando-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo peri odo. 

PARAGRAFO 2° - 0 nao ressarcimento, pelo CONVENENTE, dos valores glosados, no prazo maxima 
de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificacao enviada pelo responsavel pelo 
acompanhamento, ensejara sua inadimplencia, a rescisao deste Instrumento ea instauracao de Tomada 
de Contas Especial. 

CLAUSULA 14 - DAS DUVIDAS E DOS CASOS OMISSOS 

As duvidas suscitadas na execucao deste Convenio, bem como os casos omissos, serao dirimidos pelo 
CONCEDENTE. 

CLAUSULA 15- DAS COMUNICACOES E REGISTROS DE OCORRENCIAS 

Todas as cornunicacoes relativas ao presente Convenio serao consideradas como regularmente feitas se 
entregues ou enviadas por oficio, carta protocolada, telegrama, fax ou e-mail. 

PARAGRAFO 1° - As comunicacoes dirigidas ao CONCEDENTE deverao ser entregues no Centro 
Administrativo Governador Yirgflio Tavera - Av. General Afonso Albuquerque Lima, SIN - Ed. 
SEPLAG, I 0• andar, Cambeba, CEP: 60830-120, Fortaleza-CE ou no endereco eletronico cadastrado no 
sistema informatizado de gestao de contratos e convenios. 
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PARAGRAFO 2° -As comunicacoes dirigidas ao CONVENENTE deverao ser encaminhadas para Av. 
Dom Jose, n° 55, Centro, CEP: 62.160-000, Mucambo/CE, ou para o endereco eletr6nico cadastrado no 
sistema informatizado de gestao de contratos e convenios, 

CLAUSULA 16 - DA PUBLICACA.O 

O CONCEDENTE publicara a integra deste Convenio no Portal da Transparencia 
(www.transparencia.ce.gov.br) e, resumidamente, ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua 
assinatura, na imprensa oficial. 

PARAGRAFO 1 ° - A publicidade da integra deste lnstrumento no Portal da Transparencia antecedera 
obrigatoriamente a sua publicacao resumida na imprensa oficial e conferir-lhe-a eficacia para fins do 
inicio da liberacao de recursos pelo CONCEDENTE e da execucao pelo CONVENENTE. 

PARAGRAFO 2° - Considera-se integra do Convenio, alern do termo de forrnalizacao, o respectivo 
Plano de Trabalho e seus anexos. 

PARAGRAFO 3° - 0 CONVENENTE devera disponibilizar ao cidadao, na rede mundial de 
computadores ou, na falta desta, em sua sede, inforrnacoes referentes a parcela dos recursos publicos 
recebidos ea sua destinacao, sem prejuizo da prestacao de contas a que esteja legalmente obrigado. 

CLAUSULA 17 - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Fortaleza com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja, para dirimir os conflitos decorrentes deste Convenio, que nao forem resolvidos 
administrativamente, com a participacao da Procuradoria Geraldo Estado. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente lnstrumento. 

Fortaleza/CE, 30 de maio de 2014. 

Magno 
SECRET ARIO 

a Coelho 

f. DAS CID ADES 
'. 
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