
..., ................... _. ·- -"' uuuuc. 

Termo de Ajuste n° 049/2014 
Processo n° 3049119/2014 

Termo de Ajuste n° 049/2014, que entre si celebram o Estado 
do Ceara, atraves da Secretaria da Saude do Estado do 
Ceara e a Prefeitura Municipal de Mucambo, para os fins que 
especifica. 

O ESTADO DO CEARA, pessoa juridica de direito publico interno, por meio de sua SECRETARIA 
DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA, doravante denominada SECRETARIA, com sede na Avenida 
Almirante Barroso N° 600, Praia de lracema, Fortaleza/CE, inscrita no CNPJ sob o n° 07.954.571/0001- 
04, aqui representada pelo Exmo. Secretario de sauce. CIRO FERREIRA GOMES, RG n° 586819 - 
SSP-CE E CPF N° 120.055.093-53, residente e domiciliado no Municipio de Fortaleza-CE, doravante 
denominada TRANSFERIDOR e, de outro a PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAMBO, com sede na 
Rua Construtor Goncalo Vidal, SIN, Centro, CEP.:62.170-000, Mucambo-CE, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.733.793/0001-05, representada pelo Prefeito WILEBALDO MELO AGUIAR, RG n° 2005009257626 - 
SSP/CE e CPF n° 258.622.513-91, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Melo - Centro , n°600 - 
CEP.: 62.170-000- Mucambo-CE, doravante denominada BENEFICIARIO, resolvem celebrar o presente 
Termo de Ajuste, regido pelo Decreto Estadual n° 28.841, de 23 de agosto de 2007, lnstrucao Normativa 
Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAG N°03, de 16 de junho de 2008, Decreto n°31.406, de 29 de janeiro de 
2014 e demais legisla9ao aplicavel, conforme Processo n° 3049119/2014 e lntencao de Gasto n° 
820452000 mediante as clausulas e condicoes a seguir estabelecidas 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo de Ajuste tern como objeto a transferencia de recursos financeiros ao 
BENEFICIARIO visando a aquislcao de 01 (uma) arnbulancia, para uso no sistema Unico de Saude do 
Municipio de MUCAMBO-CE. 

CLAUSULA SE GUN DA - DAS OBRIGA<;OES DO TRANSFER I DOR 

I - custear o objeto do Termo de Ajuste, transferindo os recursos financeiros, para credito em 
conta corrente do BENEFICIARIO; 

II - acompanhar e controlar a execucao do objeto do Termo de Ajuste diretamente ou por 
deleqacao de cornpetencia a dirigentes de 6rgaos ou entidades pertencentes a administracao publica 
estadual, que se situem pr6ximos ao local de aplicacao dos recursos; 

Ill - exercer sua autoridade normativa, controlar e fiscalizar a execucao do Termo de Ajuste, bem 
como assumir ou transferir a outro 6rgao ou entidade da esfera estadual a responsabilidade pela 
execucao do T ermo de Ajuste na ocorrencia de fato relevante que resulte em paralisacao de modo a 
evitar a sua descontinuidade; e 

IV - lndicar outras obriqacoes que se fizerem necessarias de acordo com o objeto ajustado . . 
ClAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGA<;OES DO BENEFICIARIO 

I - utilizar os recursos de conformidade com o Plano de Trabalho aprovado; 

II - apresentar prestacao de contas parcial, quando for o caso, e prestacao de contas final do 
Termo de Ajuste, nos moldes da IN Conjunta SECON/SEFAZ/SEPLAG N° 03/2008; 

Ill - manter a disposlcao do TRANSFERIDOR, e dos demais orqaos de Controle lnterno e 
Externo, em boa ordem, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da aprovacao da prestacao de contas do 
gestor do TRANSFERIDOR, relativa ao exercicio da concessao, em sua sede, independentemente de 
sua contabitizacao ter sido confiada a terceiros, os documentos de despesas emitidos em seu nome e 
identificados com o numero do Termo de Ajuste e as fontes de recursos; 
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V - garantir o livre acesso de servidores do TRANSFERIDOR e do Orgao de Controle lnterno do 
Poder Executivo Estadual, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta e 
indiretamente com o Termo de Ajuste, quando em missao de flscalizacao ou auditoria; 

VI - manter os recursos em conta bancaria especifica, indicada no Plano de Trabalho, efetuando 
saques somente para pagamento das despesas decorrentes da execucao do objeto do Termo de Ajuste, 
mediante cheque nominativo ao credor ou ordem bancaria, ou para aplicacao no mercado financeiro; 

VII - restituir, ao TRANSFERIDOR, o valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data 
do recebimento, acrescido de juros legais na forma da legisla9ao aplicavel aos debitos para com a 
Fazenda Estadual, nos seguintes casos: 

1. quando nao forem apresentados as prestacoes de contas parciais ou final, no prazo 
estabelecido, e 

2. quando os recursos forem utilizados em finalidade diversa da estabelecida no Termo de 
Ajuste. 

VIII - restituir, ao TRANSFERIDOR, no prazo irnprorroqavel de 30 (trinta) dias, a contar da 
conclusao do objeto, denuncia, rescisao ou extincao do Termo de Ajuste, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os rendimentos de aplicacao, sob pena de imediata instauracao de Tomada de 
Contas Especial. 

IX - recolher a conta do Transferidor o valor corrigido da contrapartida pactuada, atualizada 
monetariamente, acrescida de juros legais, desde a data do recebimento dos recursos estaduais ate a 
data da efetiva devolucao quando nao comprovar a sua aplicacao na consecucao do objeto do Termo de 
Ajuste; 

X - recolher a conta do Transferidor o valor correspondente a rendimentos de aplicacao no 
mercado financeiro, referente ao periodo compreendido entre a liberacao do recurso e o 
pagamento, quando nao comprovar seu emprego na consecucao do objeto ainda que nao tenha feito 
aplicacao: 

XI - apresentar relat6rios de execucao fisico-financeira acompanhados da respectiva Nota de 
Empenho como condicao para a hberacao dos recursos; 

ClAUSULA QUART A - DAS OBRIGA<;OES DO EXECUTOR 

I - Proceder o devido procedimento licitat6rio; 
II -. Apresentar. quando do repasse de recursos, as certidoes referentes a regularidade fiscal do 

BENEFICIARIO. 

ClAUSULA QUINTA- DA VIGENCIA 

O presente T ermo de Ajuste tera sua vigencia a partir da data de sua assinatura ate 31 de 
dezembro de 2014. 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA - DA PRORROGA<;AO DA VIGENCIA 

. . P:, prorroqacao da vigencia deste Termo de Ajuste podera ser admitida, com as devidas 
justificativas, med1an�e proposta de alteracao a ser apresentada antes do termino de sua vigencia, no 
prazo rrurumo que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa do TRANSFERIDOR levando-se em 
conta o tempo necessario para analise e decisao. ' 
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SUBClAUSULA SEGUNDA - DA PRORROGAc;Ao AUTOMATICA 
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A prorroqacao da vigencia do Termo de Ajuste dar-se-a automaticamente quando houver atraso 
na liberacao dos recursos, motivado pelo TRANSFERIDOR, limitada ao exato periodo do atraso ocorrido. 

ClAUSULA SEXTA- DOS RECURSOS 

SUBCLAUSULA PRIMEIRA- DO VALOR 

O valor do presente a ser transferido em decorrencia deste Termo de Ajuste e de R$ 50.000,00 
(CINQUENTA MIL REAIS). Em contrapartida o BENEFICIARIO aplicara R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS). 

SUBCLAUSULA SEGUNDA - DA CLASSIFICAyAO DOS RECURSOS 

Os dispendios do TRANSFERIDOR, decorrentes da execucao do Termo de Ajuste durante o 
exercicio de 2014 e seguintes se necessario, obedecerao a seguinte classificacao orcarnentaria: 

ctasstncacac Funcional Natureza da Despesa Fonte 
lnstitucional Programatica 
N° da Unidade lndicar Funcao, Sub- lndicar Categoria Economica, lndicar 
Orcamentana funcao, Programa e Grupo de Natureza da c6digo da 
Transferidora Projeto ou Atividade Despesa, Modalidade de Fonte de 

Aplicacao e Elemento da Recursos 
Despesa. 

24200024 10.302.037 .197 49 444042 01 

Macrorregiao Valor (R$) 

lndicar c6digo lndicar 
da Valor 
Macrorregiao 
do Estado 

03 50.000,00 

SUBCLAUSULA TERCEIRA - DO DESEMBOLSO 

O TRANSFERIDOR procedera a liberacac dos recursos financeiros a seu cargo obedecendo ao 
cronograma de execucao previsto no piano de trabalho e mediante apresentacao pelo Beneficiario de 
docurnentacao comprobat6ria da liquidac;ao da despesa e Nota de Empenho conforme a IN Conjunta 
SECON/SEFAZ/SEPLAG N° 03/2008. 

ClAUSULA SETI MA - DA RESCISAO 

E facultado aos participes denunciar ou rescindir a qualquer tempo, o Termo de Ajuste sendo 
lhes imputadas as responsabilidades das obriqacoes e creditados os beneficios no periodo em que este 
tenha vigido. 

ClAUSULA OITAVA- DA PUBLICAyAO 

O Termo de Ajuste sera publicado pelo TRANSFERIDOR em extrato, no Diano Oficial do Estado, 
ate o quinto dia util do mes seguinte ao da sua assinatura. 

CLAUSULA NONA - DAS DISPOSlyOES GERAIS 

. . I_ - As cor:n�nicac;oes entre o TRANSFERIDOR e o BENEFICIARIO, inclusive reclarnacoes, 
notificacoes e peticoes, sobre o presente Termo de Ajuste, serao feitas por escrito e remetidas aos 
enderecos constantes do prearnbulo deste Termo. 

11 - 0 Plano de Trabalho aprovado e parte integrante deste Termo de Ajuste, independentemente 
. de transcricao. 
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CLAUSULA DECIMA - DO GERENCIAMENTO. 

) 

O gerenciamento do presente convenio flcara a cargo da Ora. MART A LUCIA ABREU FEIJAO - 
CPF N° 154.631.843-72. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Fica eleito o foro da sede do TRANSFERIDOR, para dirimir quaisquer duvidas ou litigios 
decorrentes do Termo de Ajuste, com renuncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. 

E, por estarem de pleno acordo, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e 
forma, perante as testemunhas abaixo nomeadas. 

Fortaleza-CE,J-1 de 
�� 

de 2014. 

----� 
CIRO FERREIRA GOMES 

SECRETARIO DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA 
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