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TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
EST ADO DO CEARA, ATRA VES DA SECRET ARIA DO 
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, E A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, PARA O FIM 
NELE INDICADO. 

O EST ADO DO CEARA, atraves da SECRET ARIA DO TRABALHO E DESENVOL VIMENTO SOCIAL - 
STDS, inscrita no CNPJ sob o n.? 08.675.169/0001-53, com sede na Rua Soriano Albuquerque n.? 230, Bairro 
Joaquim Tavera, CEP: 60.130-160, Fortaleza/CE, neste ato representada por seu Secretario, Josbertini Virginio 
Clementino, portador da Celula de Registro Geral n° 97006034775 - SSP/CE, e inscrito no CPF sob o n.? 
775.684.513-72, doravante denominado CONCEDENTE, ea PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, 
inscrita no CNPJ sob o n.? 07.733.793/0001-05, com sede na Avenida Construtor Goncalo Vidal, s/n, Centro, 
Mucambo/CE, denominada simplesmente CONVENENTE, neste ato representada por seu Prefeito, Wilebaldo 
Melo Aguiar, portador da Cedula de Registro Geral n.? 2005009257626, e inscrito no CPF sob o n." 258.622.513-91, 
resolvem firmar o presente Convenio, nos termos da Constituicao Federal de 1988, da Constituicao do Estado do 
Ceara de 1989, da Lei Complementar Federal n.? 101/2000, da Lei Complementar Estadual n,? 119/2012 e suas 
alteracoes, do Decreto Estadual n.? 31.406/2012 e suas alteracoes, do Decreto Estadual n.? 31.621/2014, da Lei 
Estadual n° 15.674/2014 (Lei de Diretrizes Orcamentarias de 2015), da Lei Estadual n." 15.753/2014, (Lei 
Orcarnentaria Anual de 2015), do PPA 2012-2015, da Portaria n." 011/2015 da Controladoria e Ouvidoria Geral do 
Estado, da Lei Federal n.? 8.666/1993, alterada e consolidada, no que couber por forca de seu Art. 116, e do Processo 
Administrativo n.? 4373141/2015, mediante as clausulas e condicoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
I.I. Constitui objeto do presente Convenio a execucao do Projeto Estaeao Familia, credenciado e executado 
conforme o Plano de Trabalho selecionado/aprovado e assinado, que passa a fazer parte integrante deste instrumento 
independendo de transcricao, 

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DA CLASSIFICA(:AO OR(:AMENTARIA 
2.1. A Concedente, por forca deste Convenio, transferira a Convenente recursos financeiros no valor total de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, 
que correrao por conta da(s) seguinte(s) classificacaotoes) orcamentariais): 

47200002.08.244.050.14328.03.334041.10.0 

CLJ\USULA TERCEIRA- DA CONTRAPARTIDA 
3.1. Nao sera exigida contrapartida do convenente para este convenio, por forca da faculdade disposta no Art. 57, §3°, 
da Lei de Diretrizes Orcamentarias para o ano de 2015, por tratar-se de municfpio em situacao de emergencia, ou 
calarnidade publica. 

CLAUSULA QUARTA -DA VIGENCIA 
4.1. 0 presente Convenio tera vigencia iniciada na data de sua assinatura, expirando sua validade em 31 de 
dezembro de 2015, podendo ser prorrogado atraves de Termo Aditivo, por expressa manifestacao e anuencia das 
partes, devendo tal interesse ser apresentado com antecedencia minima de 30 (trinta) dias antes do termino do 
presente instrumento. 

CLAUSULA QUINT A - DA PRORROGA(:AO DE OFICIO 
5.1. 0 atraso na liberacao dos recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, 
motivado exclusivamente pelo concedente, ensejara a prorrogacao de oficio, em prazo correspondente ao periodo do 
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atraso, limitado ao prazo estabelecido no caput e § 1° do Art. 15 da Lei Complementar n.? 119/2012, configurando 
atraso a liberacao parcial de valores previstos no cronograma de desembolso; 
5.2. A prorrogacao de oficio, de que item 5.1, dar-se-a por meio de apostilamento e devera ser efetivado na vigencia 
do convenio, assegurada a publicidade prevista no Portal da Transparencia do Estado. 

CLA.USULA SEXTA - DAS OBRIGA(:OES 
6.1. Compete ao concedente: 
6.1.1. Proceder a liberacao de recursos financeiros obedecendo o cronograma de desembolso estabelecido no plano de 
trabalho aprovado e assinado, observando a disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes; 
6.1.2. Exigir, por ocasiao de cada repasse financeiro a convenente, apresentacao dos seguintes documentos, 
atualizados: 
6.1.2.1. Certidao de Regularidade e Adimplencia emitida pela CGE; 
6.1.2.2. Certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Portaria Conjunta RFB/PGFN n.? 1.751, de outubro de 2014; 
6.1.2.3. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas; 
6.1.2.4. Certificado de Regularidade do FGTS fornecida pela Caixa Economica Federal atualizada; 
6.1.2.5. Certidao de Regularidade fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado (CADINE); 
6.1.2.6. Certidao de Debitos Municipais; 
6.1.3. Certificar-se de que o convenente esta adimplente em relacao a prestacao de contas de recursos recebidos junto 
a outros orgaos ou entidades da Administracao Publica Estadual; 
6.1.4. Transferir ou assumir a responsabilidade pelo convenio, no caso de paralisacao ou fato relevante que venha a 
ocorrer, com o fim de evitar a descontinuidade dos services; 
6.1.5. Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as metas a serem executadas pelo convenente, zelando pelo 
cumprimento de todas as suas Clausulas, atraves de procedimentos que visem o Desenvolvimento Tecnico 
Pedag6gico, designados pela Secretaria; 
6.1.6. Fixar e dar ciencia ao convenente dos procedimentos tecnicos e operacionais que regem a execucao do objeto 
deste Convenio, apoiando a execucao dos mesmos e prestando a necessaria assistencia a Entidade convenente; 
6.1.7. Examinar e aprovar as prestacoes de contas dos recursos a serem alocados, assim como as excepcionais 
propostas de reformulacoes no Plano de Trabalho; 
6.1.8. Exigir, a qualquer tempo e a seu exclusivo criteria, que todos os atos das Iicitacoes e das respectivas dispensar 
ou contratacoes por inexigibilidade sejam publicadas no Diario Oficial do Estado e na ferramente estadual de 
transparencia exigida pela Lei Complementar n.? 131/2009, quando o convenente for ente ou entidade publica; 
6.1.9. Exigir, a qualquer tempo e a seu exclusivo criteria, que as licitacoes destinadas a contratacao e aquisicao de 
bens e services necessaries a execucao do Plano de Trabalho sejam, total ou parcialmente, realizadas por 6rgao ou 
entidade da Administracao Piiblica Estadual, podendo limitar-se a preparar, organizar ou executar determinados atos 
do procedimento licitat6rio, quando o convenente for ente ou entidade piiblica; 

6.2. Compete ao convenente: 
6.2.l. Realizar a execucao fisica do objeto pactuado , observadas as condicoes estabelecidas no Plano de Trabalho; 
6.2.2. Comprovar a aplicacao dos recursos financeiros de conformidade com o Plano de Trabalho; 
6.2.3. Sob a orientacao da concedente, gerenciar e coordenar, com a participacao da comunidade, as acoes 
concernentes ao objeto do presente Instrumento; 
6.2.4. Apresentar, por ocasiao de cada repasse financeiro a concedente, os seguintes documentos, atualizados: 
6.2.4.1. Certidao de Regularidade e Adimplencia emitida pela CGE; 
6.2.4.2. Certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Portaria Conjunta RFB/PGFN n.? 1.751, de outubro de 2014; 
6.2.4.3. Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas; 
6.2.4.4. Certificado de Regularidade do FGTS fornecida pela Caixa Economica Federal atualizada; 
6.2.4.5. Certidao de Regularidade fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado (CADINE); 
6.2.4.6. Certidao de Debitos Municipais; 
6.2.5. Manter-se adimplente durante toda a execucao do convenio e atualizadas as informacoes cadastrais junto a 
Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado - CGE, para fins de submissao de planos de trabalho, celebracao de 
convenios, inclusive aditivos de valor, e recebimento de recursos financeiros; 
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6.2.6. Disponibilizar ao cidadao, na rede mundial de computadores, ou na falta desta, em sua sede, informacoes 
referentes a parcela dos recursos financeiros recebidos e a sua destinacao, sem prejuizo das prestacoes de contas a 
que estejam legalmente obrigados; 
6.2.7. Observar durante a contratacao e aquisicao de bens e services necessaries a execucao do convenio, as 
disposicoes da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como as demais normas federais e estaduais 
vigentes; 
6.2.8. Realizar a contratacao e aquisicao de bens e services comuns, utilizando preferencialmente a modalidade 
pregao, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, prioritariamente, na sua forma eletronica, quando o 
convenente for ente ou entidade publica; 
6.2.9. Realizar a contratacao e aquisicao de bens e services, mediante cotacao previa de precos no mercado, na forma 
da legislacao vigente, quando o convenente for pessoa juridica de direito privado; 
6.2.10. Realizar as aquisicoes e contratacoes de bens e services necessaries a execucao do objeto pactuado, com 
observancia aos principios da impessoalidade, moralidade e econornicidade; 
6.2.11. Comprovar a realizacao do procedimento licitat6rio e da efetiva contratacao, devendo apresentar ao 
concedente os seguintes documentos: 
6.2.11.1. Adjudicacao do objeto licitado; 
6.2.11.2. Declaracao de Dispensa ou lnexigibilidade, quando for o caso; 
6.2.11.3. Ata de Registro de Preco, se houver; 
6.2.11.4. Contrato celebrado, se houver, observado o disposto no Art. 62, caput, da Lei Federal n.? 8.666/1993; 
6.2.12. Publicar os documentos previstos nos itens 6.2.11.1, 6.2.11.2, 6.2.11.3 e 6.2.11.4, no Portal da Transparencia 
e no Diario Oficial do convenente, ou, na inexistencia deste, no Diario Oficial do Estado do Ceara; 
6.2.13. Arcar com os custos decorrentes da realizacao dos procedimentos de licitacao; 
6.2.14. Realizar a aquisicao e contratacao de bens e services necessaries a execucao do objeto pactuado, sendo o 
convenente pessoa juridica de direito privado, proceder mediante cotacao previa de prec;;os no mercado, 
compreendendo o levantamento de, no minimo, tres propostas comerciais junto a fomecedores, com vistas a selecao 
de proposta mais vantajosa; 
6.2.15. Realizar mediante documento a cotacao de precos prevista no item 6.2.14 contendo, no minimo: 
6.2.15.1. Bspecificacoes do bem ou service a ser adquirido; 
6.2.15.2. Quantidade a serem adquiridas; 
6.2.15.3. Prazo para envio da proposta; 
6.2.16. Solicitar que a proposta dos fomecedores seja enviada em papel timbrado, assinado pelo responsavel ou 
representante legal do fomecedor, ou por e-mail eletr6nico em conta de e-mail institucional, devendo conter as 
seguintes informacoes, no minimo: 
6.2.16.1. Especificacao do bem ou service a ser fomecido, o preco unitario de cada item e o valor total da proposta, 
em moeda corrente nacional; 
6.2.16.2. Prazo de entrega do bem ou do service; 
6.2.16.3. Prazo de validade da proposta; 
6.2.17. Apresentar os documentos de liquidacao constantes nos Arts. 20 e 21 do Decreto n.? 31.621/2014, bem como 
encarninhar ao concedente os seguintes documentos: 
6.2.17.1. Relat6rio de Execucao Fisica do Objeto, demonstrando o andamento da execucao do objeto, a cada 60 
(sessenta) dias, contados do inicio da vigencia do convenio, respeitando o prazo de envio do Termo de Encerramento 
da Execucao do Objeto; 
6.2.17.2. Termo de Encerramento da Execucao do Objeto ate 30 (trinta) dias ap6s o termino da vigencia do convenio; 
6.2.18. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execucao deste Convenio, inclusive os trabalhistas, 
previdenciarios, sociais, fiscais e comerciais, dentre outros; 
6.2.19. Manter arquivo individualizado de toda documentacao comprobat6ria das despesas realizadas em virtude 
deste Convenio, durante 5 ( cinco) anos; 
6.2.20. Propiciar aos tecnicos credenciados pela concedente todos os meios e condicoes necessaries ao 
acompanhamento, a supervisao, ao controle e a fiscalizacao da execucao deste Convenio; 
6.2.21. Manter atualizada a escrituracao contabil especffica dos atos e fatos relativos a execucao deste Convenio, para 
fins de acompanhamento e avaliacao dos resultados obtidos; 
6.2.22. Manter os recursos repassados em conta especifica do convenio, somente podendo movimenta-los nos casos 
expressamente previstos neste instrumento e na legislacao aplicada; 

Daniele Barbo� rlirl'iliveira 
Assesso�STDS 
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6.2.23. Adotar todas as medidas necessarias ao born desempenho da execucao deste Convenio, zelando pelo 
funcionamento e manutencao do material permanente e das instalacoes fisicas, nao permitindo o uso indevido dos 
equipamentos por pessoas estranhas e responsabilizando-se pela permanencia dos mesmos no local; 

CLJ\.USULA SETIMA - DA LIBERA<;AO DE RECURSOS 
7.1. A liberacao de recursos financeiros sera realizada na Conta Corrente 62-9, Operacao 006, Agencia 3572, Banco 
Caixa Economica Federal, devendo obedecer ao cronograma de desembolso do Plano de Trabalho e estando 
condicionada ao atendimento pelo convenente e pelo interveniente, quando este assumir a execucao do objeto, dos 
seguintes requisitos: 
7.1.1. Regularidade cadastral; 
7.1.2. Situacao de adimplencia; 
7.1.3. Comprovacao de dep6sito da contrapartida, quando for o caso; 
7.1.4. As exigencias de regularidade cadastral e de adimplencia nao se aplicam para transferencia de recursos 
financeiros para entes e entidades publicas, quando destinados a atender, exclusivamente, as situacoes de emergencia 
ou calamidade publica reconhecidas pelo Poder Executivo Estadual e a execucao de programas e acoes de educacao, 
saiide e assistencia social, nos termos do Art. 51 da Lei Complementar n,? 119/2012; 

CLJ\.USULA OITA VA - DA MOVIMENTA<;AO DOS RECURSOS 
8.1. 0 pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho deve ser realizado durante a vigencia do instrumento e 
esta condicionado a liquidacao da despesa pelo convenente, mediante comprovacao da execucao do objeto; 
8.2. A movimentacao dos recursos da conta especffica do convenio sera efetuada, exclusivamente, por meio de 
Ordem Bancaria de Transferencia - OBT, por meio de sistema informatizado pr6prio; 
8.3. A movimentacao de recursos prevista no item 8.2 devera ser comprovada ao concedente mediante a apresentacao 
de extrato bancario da conta especffica do convenio e comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, ate 30 
(trinta) dias ap6s o termino da vigencia do mesmo; 

CLAUSULA NONA- DA APLICA<;AO DOS RECURSOS NO MERCADO FINANCEIRO 
9.1. A aplicacao no mercado financeiro dos recursos somente podera ocorrer em caderneta de poupanca ou em fundos 
de aplicacao lastreados em titulos piiblicos, na mesma instituicao bancaria da conta especffica do convenio; 
9.2. Os rendimentos das aplicacoes financeiras poderao ser aplicados na execucao do objeto do convenio mediante 
previa alteracao do piano de trabalho, formalizada por meio de celebracao de Termo Aditivo, nos termos do Art. 26 e 
Paragrafo Unico do Decreto n.? 31.621/2014; 

CLJ\.USULA DECIMA - DA RESTITUl<;AO DOS RECURSOS 
10.1. 0 ressarcimento de valores compreende a devolucao: 
10.1.1. De saldo remanescente, ap6s o termino da vigencia ou diante da rescisao do convenio; 
10.1.2. Decorrente de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela fiscalizacao durante a execucao do convenio; 
10.1.3. Decorrente de glosa efetuada quando da analise da prestacao de contas. 
10.2 A devolucao de saldo remanescente de que trata o item 10.1.l devera ocorrer no prazo maximo de 30 (trinta) 
dias ap6s o termino da vigencia ou rescisao do convenio, mediante recolhimento ao Tesouro Estadual e a conta do 
convenente, observada a proporcionalidade dos recursos financeiros transferidos e da contrapartida financeira, se 
houver, inclufdos os valores provenientes de receitas obtidas em aplicacoes financeiras nao utilizadas na execucao do 
objeto do convenio, nos termos do Art. 36 da Lei Complementar n.? 119/2012; 
10.3. A devolucao decorrente de glosas de que trata o item 10.1.2 devera ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) 
dias contados do recebimento pelo convenente da notificacao encaminhada pelo concedente, por meio de dep6sito 
bancario na conta especffica do convenio, nos termos do Art. 33, inciso II, da Lei Complementar n.? 119/2012; 
10.4. A devolucao decorrente de glosas de que trata o item 10.1.3, devera ocorrer no prazo maximo de 15 (quinze) 
dias, contados do recebimento pelo convenente da notificacao encaminhada pelo concedente, mediante recolhimento 
ao Tesouro Estadual, por meio de DAE - Documento de Arrecadacao Estadual, observada a proporcionalidade dos 
recursos financeiros transferidos e da contrapartida financeira, se houver, nos termos do Art. 33, inciso II, da Lei 
Complementar n,? 119/2012; 
10.5. 0 valor das glosas de que tratam os itens 10.1.2 e 10.1.3 devera ser devolvido atualizado monetariamente pela 
taxa SELIC; 
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA- DA PRESTA<;AO DE CONT AS 
l l.l. Devera o convenente comprovar a boa e regular aplicacao dos recursos financeiros no prazo de ate 30 (trinta) 
dias ap6s o encerramento do convenio, mediante apresentacao de prestacao de contas, que devera conter os seguintes 
documentos: 
11.l.l. Termo de Encerramento da Execucao do Objeto; 
11.l.2. Extrato da movimentacao bancaria da conta especffica do convenio; 
11.l.3. Comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver; 
11.2. 0 descumprimento do disposto no item 11.1 ensejara a inadimplencia do convenente ea instauracao de Tomada 
de Contas Especial; 
11.3. A analise da prestacao de contas compete ao gestor(a) do convenio, no prazo de ate 60 (sessenta) dias, contados 
da data de sua apresentacao pelo convenente, devendo ser observados os pareceres previstos no Art. 37 da Lei 
Complementar n,? 119/2012; 
11.4. Compete ao responsavel pela area financeira a emissao do Parecer Financeiro de que trata o Art. 37 da Lei 
Complementar n,? 119/2012, com base na analise dos documentos de liquidacao previstos nos Arts. 20 e 21 do 
Decreto n.? 31.621/2014 e dos documentos de prestacao de contas previstas nos incisos I e III,§ 1°, do Art. 32; 
11.5. Compete a area de neg6cio a emissao do Parecer Tecnico de que trata o Art. 37 da Lei Complementar n.? 
119/2012, com base na analise dos Relat6rio de Execucao Fisica do Objeto, Termo de Fiscalizacao, Termo de 
Encerramento da Execucao do Objeto e Termo de Aceitacao Definitiva do Objeto; 
11.6. Concluida a analise da prestacao de contas, o gestor do convenio devera: 
11.6.1. Ernitir Termo de Conclusao, no caso de aprovacao da prestacao de contas; 
11.6.2. Registrar a inadimplencia do convenente e dar ciencia a autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias, 
para a instauracao de Tomada de Contas Especial, no caso de reprovacao da prestacao de contas. 

CLA.USULA DECIMA SEGUNDA - DO DffiEITO DE PROPRIEDADE DOS BENS REMANESCENTES 
12.l. Os bens remanescentes, na data da conclusao ou extincao do convenio, serao devolvidos ao concedente, desde 
que tenham sido adquiridos, produzidos, transformados ou construidos em razao deste, quando tratar-se de 
contribuicao corrente; 
12.2. Na modalidade de subvencao social, os bens remanescentes ficarao com o convenente; 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO 
13.l. Sem prejuizo da atuacao dos orgaos de controle interno e externo, a execucao do convenio sera acompanhada 
por representante do concedente, ficando designada como gestora do presente instrumento a Sra. Mary Anne 
Liborio de Patricio Ribeiro, inscrita no CPF sob o n.? 168.370.453-34 e na Matrfcula Funcional n.? 401759-1-1, a 
qual compete: 
13.l.1. Avaliar os produtos e os resultados da parceria; 
13.l.2. Verificar a regularidade no pagamento das despesas e da aplicacao das parcelas de recursos; 
13.1.3. Registrar todas as ocorrencias relacionadas a execucao do objeto, inclusive as apontadas pela fiscalizacao; 
13.1.4. Suspender a liberacao dos recursos financeiros e o pagamento de despesas do convenio diante da constatacao 
de irregularidades decorrentes do uso inadequado de recursos ou de pendencias de ordem tecnica; 
13.I.5. Notificar o convenente, estabelecendo prazo de 30 (trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, para prestar 
esclarecimento ou sanear as irregularidades ou pendencias detectadas; 
13.I.6. Analisar, no prazo de 30 (trinta) dias, os esclarecimentos apresentados ou o saneamento das pendencias pelo 
convenente; 
13.1.7. Quantificar e glosar, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes as irregularidades ou 
pendencias nao saneadas pelo convenente; 
13.l.8. Notificar o convenente para ressarcimento do valor glosado no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da notificacao; 
13.1.9. Registrar a inadimplencia do convenente e dar ciencia ao ordenador de despesa com vistas a rescisao do 
convenio e a instauracao da Tomada de Contas Especial, findo o prazo para ressarcimento do valor glosado; 
13.1.10. Emitir Termo de Conclusao do convenio, quando da aprovacao da prestacao de contas 
13.2. 0 acompanhamento da execucao sera realizado tendo como base o Plano de Trabalho e o correspondente 
cronograma de execucao do objeto e de desembolso de recursos financeiros; 

Daniele Ba 
Asses na Jur 

\\Zeus\assjur\Setorial\Grupo de Convenios\2015\CONVENIOS\CPSBIESTA9AO FAMiLIA\Prefeitura Municipal de Mucambo - Termo de 
Convenio.doc 



13.3. A gestora podera solicitar esclarecimentos acerca de quaisquer indicios de irregularidades decorrentes do uso 
dos recursos ou outras pendencias de ordem financeira, tecnica ou legal; 
13.4. Diante de quaisquer irregularidades na execucao do convenio, decorrentes do uso inadequado dos recursos ou 
de pendencias de ordem tecnica, a gestora suspendera a liberacao dos recursos financeiros e o pagamento de despesas 
do respectivo instrumento e notificara o convenente para adocao das medidas saneadoras, fixando-lhe prazo de ate 30 
(trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual perfodo. 
13.5. Caso nao haja o saneamento da pendencia no prazo fixado, a gestora devera, no prazo maximo de 60 (sessenta) 
dias: 
13.5.1. Quantificar e glosar o valor correspondente a pendencia; 
13.5.2. Notificar o convenente para ressarcimento do valor glosado no prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados 
do recebimento da notificacao; 
13.6. 0 nao atendimento pelo convenente do disposto no item 13.5.2 ensejara a rescisao do instrumento, a 
inadimplencia e a instauracao de Tomada de Contas Especial; 
13. 7. A gestora designada para o acompanhamento da execucao do presente convenio e responsavel pelos seus atos, 
respondendo, para todos os efeitos, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, nos termos do Art. 
63 do Decreto Estadual n.? 31.406/2014. 

CLAUSULA DECIMA QUART A- DA FISCALIZA<;AO 
14.1. Sem prejuizo da atuacao dos orgaos de controle interno e externo, a fiscalizacao do convenio sera realizada por 
representante do concedente, ficando designado(a) como fiscal do presente instrumento a Sra. Vanda Lucia de 
Oliveira Souza, inscrita no CPF sob o n.? 298.359.763-68 e na Matricula Funcional n.? 405035.1.X, a qual compete: 
14.1.1. Visitar o local de execucao do objeto; 
14.1.2. Atestar a execucao do objeto; 
14.1.3. Comunicar a gestora do convenio quaisquer irregularidades detectadas na execucao fisica do objeto; 
14.1.4. Emitir Termo de Aceitacao Definitiva do Objeto ate 60 (sessenta) dias ap6s o termino da vigencia do 
convenio; 
14.2. A fiscal podera solicitar esclarecimentos acerca de quaisquer indfcios de irregularidades decorrentes do uso dos 
recursos ou outras pendencias de ordem financeira, tecnica ou legal; 
14.3. A fiscal designada para a fiscalizacao da execucao do presente convenio e responsavel pelos seus atos, 
respondendo, para todos os efeitos, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, nos termos do Art. 
63 do Decreto Estadual n.? 31.406/2014. 

CLA.USULA DECIMA QUINTA- DA RESCISAO 
15.1. E facultada a rescisao desta parceria por acordo entre as partes, a qualquer tempo e, unilateralmente, pelo 
Estado do Ceara, no caso de inadimplemento de qualquer das clausulas do instrumento, em ambos os casos mediante 
notificacao escrita, com antecedencia minima de 30 (trinta) dias, imputando-lhes as responsabilidades das obrigacoes 
decorrentes do prazo em que tenha vigido o Convenio. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS ALTERA<;OES 
16.1. 0 presente convenio podera ser alterado, mediante justificativa previa, por interesse comum das partes, durante 
a sua vigencia, vedada a alteracao do objeto pactuado que venha prejudica a sua funcionalidade; 
16.2. Para a celebracao de aditivos de valor sera exigida a regularidade cadastral ea adimplencia do convenente e do 
interveniente, se houver, quando este assumir a execucao do objeto; 
16.3. A alteracao, de que trata o item 16.1, sera formalizada por meio de termo aditivo, assegurada a publicidade no 
Portal da Transparencia e no Diario Oficial do Estado; 

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE 
17.1. Este convenio sera publicado na fntegra no Portal da Transparencia do Estado do Ceara, nos termos do Artigo 
17 da Lei Complementar Estadual n.? 119/2012, conferindo integral eficacia ao mesmo para fins do inicio da 
liberacao de recursos pelo concedente e da execucao pelo convenente, nos termos do Artigo 18 da mencionada Lei, 
antecedendo a publicacao no Portal, obrigatoriamente, a publicacao resumida em extrato do instrumento no Diario 
Oficial do Estado. 

FAX: (OXX85) 3101-2121 FONE: 3101-4597 
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I 
.. ·· ····.. Goveasooo ·���� Desenvolvimenta Social 
CLA.USULA DECIMA OITA VA- DAS VEDA<;OES 
18.1. E vedada a utilizacao de recursos transferidos para a execucao de objeto diverso do pactuado e para pagamento 
de despesas com: 
18.1.1. Taxa de administracao, de gerencia ou similar, salvo situacoes especfficas previstas em regulamento; 
18.1.2. Remuneracao, a qualquer titulo, a servidor do 6rglio concedente, do convenente e do interveniente, par 
services de consultoria, assistencia tecnica, gratificacao ou qualquer especie de remuneracao adicional; 
18.1.3. Multas, juros ou correcao monetaria, referente a pagamentos e recolhimentos fora dos prazos, exceto quando 
decorrer de atraso na liberacao de recursos financeiros, motivado exclusivamente pelo 6rglio ou entidade concedente; 
18.1.4. Clubes, associacoes ou quaisquer entidades congeneres, cujos dirigentes ou controladores sejam agentes 
politicos de Poder ou do Ministerio Publico, dirigentes de 6rglio ou entidade da Administracao Ptiblica de qualquer 
esfera governamental, ou respectivo c6njuge ou companheiro, bem coma parente em linha reta, colateral ou par 
afinidade, ate o terceiro grau do gestor do orgao responsavel para celebracao do convenio; 
18.1.5. Publicidade, salvo as de carater educativo, informativo ou de orientacao social, relacionadas com o objeto do 
convenio, das quais nao constem names, sfmbolos ou imagens que caracterizem promocao pessoal de autoridades e 
servidores do concedente, do convenente e do interveniente; 
18.1.6. Bens e services fomecidos pelo convenente e interveniente, seus dirigentes ou responsaveis, bem coma 
parente em linha reta, colateral ou par afinidade, ate o terceiro grau. 
18.2. E vedado o pagamento de despesas referentes a acoes executadas antes ou ap6s a vigencia do convenio, 
podendo o pagamento ser realizado, excepcionalmente, ap6s a vigencia do instrumento desde que a execucao tenha se 
dado durante a vigencia do instrumento, observados o limite do saldo remanescente e o prazo estabelecido no inciso I 
do Art. 39 da Lei Complementar n.? 119/2012. 

CLA.USULA DECIMA NONA - DO FORO 
19.1. Para dirimir quaisquer duvidas decorrentes da execucao deste convenio, que nao possam ser resolvidas pela 
mediacao administrativa, as partes elegem o Fora de Fortaleza, Capital do Estado do Ceara, 

E, par estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e forma, na 
presenca das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surta seus jurfdicos e legais efeitos. 

Fortaleza, 06 de outubro de 2015. 

��,g;n�J�m� 
Secretaria rabalbo e Desenvolvimento Social-STDS 

CONCEDENTE 

W�}!�� 
Prefeitura Municipal de Mucambo 

CONVENENTE 
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