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GoVERNOoo 
EsTADo oo CEARA 

Casa Civil 

CONVENIO N° 102/2013 

\ 

CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES 
DA CASA CIVIL, E A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MUCAMBO, PARA O FIM QUE ABAIXO 
ESPECIFICA. 

O ESTADO DO CEARA, atraves da CASA CIVIL, de um lado, como Concedente, inscrita no CNPJ 
sob o n° 09.469 .. 891/0001-02, com sede no Palacio da Abolic;ao, na Av. Sarao de Studart, n° 505 - 
Meireles, Fortaleza - CE, CEP: 60.120-013, neste ato representado(a) por sua Secretaria Executiva, 
a Sra. Denise Sa Vieira Carra, portador(a) do RG n° 96002011780·SSP-CE e inscrito(a) no CPF sob 
o n° 843.737.503-78, e do outro lado, como Convenente, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MUCAMBO, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 07.733.793/0001-05, com sede na Rua Construtor 
Goncaio Vidal, sin, Centro, Mucambo-CE, CEP: 62.170-000, representado(a) por seu Prefeito, o Sr .. 
Wilebaldo Melo Aguiar, portador(a) do RG n° 2005009257626 SSP/CE inscrito(a) no CPF sob o n° 
258.622.513-91, residente e domiciliado(a) na Rua Monsenhor Melo, 600, Centro, Mucambo-CE, 
CEP: 62.170-000, firmam o presente Convenio, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/93, na 
lnstrucao Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN n° 01/2005, no Processo Administrative n° 
13324631-0, e mediante as seguintes clausulas e condicoes: 

CLAUS ULA PRIMEIRA- OBJETO 

O presente Convenio tern por objeto a concessao de apoio financeiro para o implemento do projeto 
"FESTIVAL DE FERIAS DO MUNICIPIO DE MUCAMBO-CE" a realizar-se entre os dias 21/07/2013 e 
25/07/2013, visando proporcionar cultura, lazer ea revitallzacao das tradicoes locais, beneficiando 
toda a cornunldade, principalmente as criancas, adolescentes jovens em periodos de ferias 
escolares, garantindo um desenvolvimento pleno e sadio dos municipes, alem de proporcionar 
espacos de aprendizado, atraves da realizacao de seminaries sobre esporte, lazer, cultura, oficinas 
de danca, festivais artisticos, culturais e esportivos, gincanas e uma caminhada pela paz, 
possibilitando aos municipes o acesso a cultura local, possibilitando o intercambio entre os jovens e 
outras gerac;oes, democratizando o acesso ao esporte recreativo e ao lazer, diminuindo a exposicao 
dos participantes a riscos socials, gerando, assim, beneficios a toda a sociedade, tudo em 
conformidade com o Plano de Trabalho que integra o termo celebrado, independente de transcricao. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR EDA DOTACAO ORCAMENTARIA 

Os valores decorrentes deste Convenio correrao por conta da seguinte dotacao orcarnentaria: 
30100003.04.122.035.28700.2200000.33404100.00.00.0.40, que serao creditados na aqencia n° 
3920-9 e conta corrente n° 11. 315-8, do Banco do Brasil. 

Paraqrafo primeiro - Para a execucao das acoes previstas neste Convenio da-se o Valor Global de 
R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), obrigatoriamente depositado na conta bancaria especifica 
acima mencionada. Cabendo: · 

a) ao concedente transferir o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais}, em parcela (mica, com 
cronograma de desembolso para o mes de julho de 2013; e 
b) ao convenente transferir, a titulo de contrapartida financeira. o valor de R$ 6.000,00 (seis 
mil reais}, em parcela (mica, com cronograma de desembolso para o mes de julho de 20t3. 
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C11sa Civil .. 
Paragrafo segundo - Os recurses serao liberados, de acordo com o cronograma 'de desembolso 
condicionando.-se as referidas liberacoes ao cumprimento, per parte do(a) convenente aqui 
envolvido(a), das prestacoes de contas dos recurses anteriormente recebidos, sendo a parcela 
liberada apos pubucacao do presente instrumento. 

Paraqrafo terceiro - Enquanto nae empregados na consecucao do objetq do Convenio, os recurses 
transferidos serao obrigatoriamente aplicados: 

a) em caderneta de poupanca de instituicao financeira oficial, se a previsao do seu use for 
igual ou superior a um mes; e 
b) em fundo de aplicacao financeira de curto prazo, quando a utllizacao estiver prevista para 
prazo inferior a um mes. 

Paraqrafo quarto - Os rendimentos das aplicacoes no mercado financeiro serao obrigatoriamente 
aplicados no objeto do Convenio, estando sujeitos as mesmas condicoes de prestacao de contas 
exigidos para os recurses· transferidos; case contrario, tais rendimentos deverao ser devolvidos ao 
concedente. • · 

CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGA�OES 

I - Do Concedente: 
a) garantir os recurses financeiros para a execucao deste Convenio, de acordo com o 
Cronograma de Desembolso estabelecido no Plano de Trabalho, observando a 
disponibilidade financeira e as normas legais pertinentes; 
b) exigir, per ocasiao de cada repasse financeiro aota) Convenente, a regularidade perante 
6rgaos e entidades da Admtrnstracao Publica Federal, Estadual e Municipal; 
c) acompanhar, orientar, supervisionar, avaliar e fiscalizar as atividades desenvolvidas e a 
execucao do presente Convenio, assegurando o alcance do objeto definido na clausula 
primeira; 
d) transferir ou assumir a resp,onsabilidade pelo Convenio, no case de paralisacao ou fate 
relevante que venha a ocorrer, com o fim de evitar a descontinuidade dos services: e . 
e) examinar e aprovar as prestacoes de contas dos recurses a serem alocados. assim come 
as excepcionais propostas de reformulacoes no Plano de Trabalho. 

II - Do Convenente: 
a) cumprir fielmente o piano de trabalho, as metas e o objeto pactuado; . 
b) assegurar ao concedente, as condicoes necessarias ao acompanhamento, a supervisao, 

· ao controle e a fiscalizacao da execucao do objeto pactuado, permitindo o livre acesso da 
CASA CIVIL, devidamente designado pela autoridade superior a qualquer tempo e lugar, a 
todos os ates e fates relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactuado, quando no 
desempenho das atividades de acompanhamento e controle; 
c) manter cadastros atualizados dos usuarios, bem come quaisquer outros registros, .de 
mode a permitir o acompanhamento, a supervisao e seu controle; 
d) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recurses transferidos 
pelo coricedente; 
e) responsabilizar-se per todos os encargos decorrentes da execucao 'deste Convenio, 
inclusive os trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais, e comerciais, contribuicoes 
sindicais, dentre outros; 
f) remunerar eventuais profissionals envolvidos no projeto respeitando o piso salarial da 
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categoria; 
g) aplicar os recurses transferidos pela concedente, exclusivamente, na execucao das 
acoes pactuadas constantes do Plano de Trabalho; 
h) apresentar relat6rio de execucao fisico-financeiro e prestar contas dos recurses 
recebidos no prazo de ate 6Q (sessenta) dias, contados da data de cada liberacao de 
recurses e do termino da vigencia do Convenio; 
i) manter, em arquivo, pelo prazo de 05 (cmco) anos, contados da aprovacao de contas do 
gestor da concedente, pelo respectivo Tribunal de Contas, relativo ao exercicio da 
concessao, . os registros contabeis bem como toda docurnentacao comprobat6ria das 
despesas realizadas em virtude deste Convenio: 
j) manter atualizada a escrituracao contaolt especifica dos atos e fates relatives a execucao 
deste Convenio, para fins de acompanhamento e avaliacao dos resultados obtidos; 
k) manter os recurses repassados em conta especifica para este Convenio, aberta em 
instituicao financeira oficial de onde somente 'serao sacados para pagamento das despesas 
previstas no Plano de Trabalho, mediante cheque nominativo ou ordem bancaria, ou para 
aplicacao no niercado financeiro; 
I) denunciar ou rescindir o Convenio a qualquer tempo quando imputado a responsabilidade 
das obriqacoes ao concedente; 
m) restituir a concedente o valor transferido, atualizado monetariamente desde a data do 
recebimento, acrescido dos juros legais, nos sequintes cases: o objeto nao seja executado; 
nae seja apresentada a prestacao de contas parcial ou final no prazo estipulado; os 
recurses sejam destinados a finalidade diversa da estabelecida no presente Convenio: · 
n) observar as deterrninacoes da lnstrucao Normativa Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAN n° 
01 /2005, parte integrante deste instrumento independente de transcncao; e 
o) divulgar o. name e logomarca do Governo do Estado nos espacos e produtos 
relacionadcs ao objeto deste Convenio. 

Paragrafo primeiro - A ora convenente sera a uruca responsavel e executora do objeto 
estabelecido na clausula primeira .deste Convenio, sendo vedada a execucao do presente 
instrumento por ente diverse do acordado, salvo, i3 existencia de outros participes constantes no 
Plano de Trabalho aprovado. 

Paraqrafo segundo -Aplicam-se as mesmas obriqacoes ao(s) interveniente(s), quando houver. 
I 

. CLAUSULA QUARTA: DAS VEDACOES 

E vedada a realizacao de: 
a) despesas a titulo de taxa de adrnmlstracao, de gerencia au similar; 
b) pagamento a qualquer titulo, a servidor ou empregado publico, integrante de pessoal de 
6rgao ou entidade publica da aorrunlstracao direta ou indireta, per services de consultoria ou 
assistencia tecnica: . 
c) aditamento com alteracao do objeto ; 
d) utilizagao dos recurses em finalidade diversa daquela estabelecida no respective 
instrumento, ainda que em carater de emerqencia: 
e) despesas em data fora do periodo de vigencia; 
f) atribulcao de vigencia ou de efeitos financeiros retroativos; ; 
g) despesas com taxas bancarias, multas, juros ou atualizacao monetaria, referentes a 
pagamentos ou recolhimentos efetuados fora. dos prazos;. . . 
h) transferencia de recurses para clubes, associacoes de. servidores ou quaisquer entidade 

. • 3dc6 (\ 
Palacio da Abolir;:lo -Av. 13arilo de Studart, 505 - Meireles 

CEP.: 60.120-000 Fortaleza/CE - Fone: (85) 3466-4904 I Fax: (85) 3466-4906 -· 



GoVERNOoo 
EsTADO DO CEARA. 

Casa Civil 

conqeneres, excetuadas creches e escolas para o atendimento pre-escolar; e 
i) despesas com publicidade, salvo 'as de carater educative, informative ou de orientacao 
social, das quais nae constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem prornocao 
pessoal de autoridades ou servidores publicos. 

Paraqrafo (mico - Sao expressamente proibidas quaisquer transferencias dos recurses financeiros 
recebidos, para· outras reanzacoes, devendo sua apllcacao ocorrer, exclusivamente, nas despesas 
previstas no presente Convenlo. 

CLAUSULA QUINTA - PRESTACAO DE CONTAS 

O convenente devera encaminhar ao concedente, a prestacao de contas dos recurses recebidos e 
aplicados, mediante a seguinte documentacao: 

a) oficio de encaminhamento da prestacao de contas; 
b) oficio·de justificativas, case necessario; 
c) c6pia do 'Termo de Convenio' e c6pia de sua 'Publicacao': 
d) piano· de trabalho executado. (E o relat6rio descritivo do cumprimento do objeto, 
devidamente acor:npanhado de material publlcttarlo. que de suporte a cornprovacao da 
execucao do objeto e da divulga9ao do apoio do Governo do Estado); · 
e) relat6rio de Execu9ao Fisico-Financeira, demonstrando os recurses recebidos em 
transferencia, a contrapartida, os recebimentos auferidos nas aplicacces efetuadas no 
mercado financeiro, e os saldos; 
f) demonstrative da Execucao da Receita e Despesa, evidenciando os recurses recebidos 
em transferencia, a contrapartida, os rendimentos auferidos da aplicacao dos recurses no 
mercado financeiro, quando toro caso e os saldos; 
g) relacao dos pagamentos efetuados, constando o numero dos cheques, data, valor e 
nome do favorecido, acornpanhados de c6pia de todos os documentos comprobat6rios das 
despesas efetuadas; · 
h) relacao dos bens adquiridos, produzidos ·ou construidos com os recurses do convenio e 
da contrapartida, quando for o caso; 
i) declaracao de incorporacao dos bens permanentes adquiridos com recurses provenientes 
do convenio ao patrim6nio da entidade; 
j) extrato da conta bancaria especlflca e da Aplicacao Financeira, cobrindo desde o periodo 
de recebimento da primeira parcela ate a data do ultimo pagamento; 
k) conciliacao bancaria; 
I) comprovante de recolhimento do saldo de recurses atraves de DAE ao Tesouro Estadual, 
caso haja; · 
m) c6pia dos cheques emitidos aos credores ou do comprovante de transferencia bancaria; 
n) comprovacao das despesas atraves.de documentos fiscais validos: 
devidamente acompanhadas de seus Recibos emitidos dentro da vigencia do convenio; 
o) cornprovacao e/ou justificativa de recolhimento dos tributes pertinentes as despesas 
incorridas de acordo com a legisla9ao vigente; . 
p) c6pia dos despachos adjudicat6rios e homologat6rios das ucitacoes realizadas, termo de 
referencia, mapa comparative de precos e contrato, ou justificativa para sua dispensa ou 
inexigibilidade, quando o convenente pertencer a Adrninistracao Publica; e 
q) minimo de 3 (tres) propostas de preco para cada despesa apresentada para os cases 
dispensaveis de licita9ao. 

Paraqrafo primeiro -A prestacao de contas parcial devera ser apresentada pelo convenente em ate 
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60 (sessenta) dias ap6s a llberacao de parcela(s). Caso o(a) convenente nae apresente a prestacao 
de contas nesse prazo, entrara automaticamente em situacao de inadimplencia no Sistema de 
Acompanhamento de Contratos e Convenios (SACC), ·ficando impossibilitado de receber demais 
parcelas, caso hajam, e de firmar novos convenios. 

Paragrafo segundo - 0 concedente suspenders a liberacao de recurses provenientes de outros 
Convenios, quando a prestacao de contas nao for aprovada, devendo serem corrigidas ou 
regularizadas as impropriedades observadas, nos seguintes ·cases: 

a) quando nae houver comprovacao da regular aplicacao de parcela anteriormente 
recebida; · 
b) quando se verificar o desvio de finalidade na aplicacao dos recurses e descumprimento, 
sem justificativa, das etapas programadas; e 
c) quando se verificar o descumprimento das elausulas pactuadas. 

CU\USULA SEXTA- DA VIGENCIA 

A vigencia deste convenio sera de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua assinatura, podendo o 
mesmo ser prorrogado por conveniencia tecnica ou administrativa, mediante a celebracao de Termo 
Aditivo. 

Paragrafo. unico -·o concedente podera prorrogar "de oficio" a vigencia do convenio, quando houver 
atraso ·na liberacao dos recurses, limitada a prorroqacao ao exato periodo do atraso verificado. · 

CLAUSULA SETIMA- DAS ALTERACOES 

Quando necessario, mediante justificativa previa e anuencia da concedente, poderao as clausulas 
deste Convenio, a excecao da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou suprimidas, 
mediante Termo Aditivo celebrado entre as partes, passando os mesmos a fazerem parte integrante 
deste lnstrumento, como um todo (mico e indivisivel. 

CLAUSULA OITAVA - DA RESCISAO 

O presente convenio sera rescindido, automaticamente, por inadirnplencia de quaisquer de suas 
clausulas e condicoes, independentemente de aviso, ou de lnterpelacao judicial ou extrajudicial. 

Paraqrafo (mico - No caso de rescisao, o(a) convenente fica ciente de imediato que devera devolver 
·o saldo dos recurses recebidos e nae aplicados, bem como prestar contas das despesas realizadas 
ate a data da rescisao. 

CLAUSULA NONA - DA PUBLICACAO 

O presente Convenio sera devidarnente publicado, dando-se ciencia de seus termos na 
conformidade com o Art. 116,· da Lei Federal n° 8.666/93;- com a lnstrucao Normativa Conjunta 
SECON/SEFAZ/SEPLAN n° 01, de 27 de janeiro de 2005, e Processo Administrative de n° 
13324631-0. 

CLAUS ULA DECIMA - D_Q FORO 

E competente para dirimir qualquer duvlda resultante do presente convenio o Foro da Cidade de 
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Fortaleza, Capital do Estado do Ceara - Vara dos Feitos da Fazenda Publica Estadual. 

E, por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento em 03 (tres) vias de igual 
teer e forma, na presence das testemunhas abaixo nomeadas e indicadas, para que surtarn seus 
juridicos e legais efeitos. 

/ 

Fortaleza (CE), 8 de julho de 201 �- 

,. 
. ' 

Testemunhas: 

' 
Denise Sa Vieira Carra 

Secretaria Executiva da Casa Civil 

0v) 

1) 

.·� 

CPF: 0 2 1 . i; � � , °.> '3· > -6y- 
2). _ ___,k <-----..:::==------ 
CPF: n , -;,<> " · .... -, Off. -,23 (j 
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