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EsTADO DO CEARA 

Casa Civil 
CONVENIO N° 32/2017 

PLANO DE TRABALHO N°PT160940/2017 

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

O ESTADO DO CEARA, atraves da CASA CIVIL, de um lado, coma Concedente, inscrita no CNPJ sob on° 
09.469.891/0001-02, com sede no Palacio da Abolicao, na Av. Sarao de Studart, n° 505 - Meireles, Fortaleza - 
CE, CEP: 60.120-013, neste ato representado(a) por seu Secretario Executive, o Sr. Francisco Jose Moura 
Cavalcante, portador(a) do RG n° 1207647 SSP/CE e inscrito(a) no CPF sob on° 210.993.243-00, e do outro 
lado, coma Convenente, o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO SANTO, inscrita no CNPJ sob o n° 
07.620.701/0001-72, com sede na Rua Manoel Inacio Bezerra, 192, Bairro Centro, Brejo Santo-CE, CEP 
63.260-000, representado(a) par seu(ua) Prefeito(a), o(a) Sr(a). Teresa Maria Landim Tavares, portador(a) do 
RG n° 20086193400 - SSP/CE e inscrito(a) no CPF sob o n° 229.946.293-72, residente e domiciliado(a) na 
Rua Joaquim Lourenco Silva, 237, Brejo Santo - CE, CEP 63.260-000, firmam o presente Convenio, com 
fundamento na LC 119/2012 e alteracoes, no Decreto n° 31.406/2014, alterado pelo Decreto n° 31.468/2014, 
no Decreto n° 31.621/2014, na Lei Federal n° 8.666/93, na Lei de Diretrizes Orcamentarias vigente e no 
ProcessoAdministrativo n° 5588651/2017 e mediante as seguintes clausulas e condicoes. 

ClAUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

O presente convenio tern por objetivo geral o estabelecimento de apoio financeiro para o implemento do 
projeto "EXPOSICAO DE BREJO SANTO - EXPO BREJO 2017", a realizar-se entre as dias 24/08/2017 e 
27/08/2017, visando o desenvolvimento sociocultural e econornico do municipio de Brejo Santo - CE, atraves 
do incentive da cadeia produtiva da aqropecuaria, por meio da realizacao de um evento, com exposicao e 
comercializacao de produtos e animais, alern da realizacao de um concurso leiteiro, integrando colaboradores, 
produtores, trabalhadores rurais, tecnicos e estudantes e diversos municipios cearenses, objetivando a troca 
de informacoes e de experiencia entre os mesmos, preservando e disseminando a cultura nordestina e 
expandindo o mercado consumidor para outras regioes brasileiras, alern de contar com apresentacoes 
musicais, ofertando lazer e entretenimento aos municipes e visitantes, gerando o fortalecimento da economia 
do Estado do Ceara, possibilitando ainda o crescimento turistico e cultural da regiao, estimulando a gera9ao de 
empregos diretos e indiretos, com a consequente melhoria na qualidade de vida da populacao, tudo em 
conformidade com o Plano de Trabalho que integra o Termo celebrado, independente de transcricao. 

CLAUSULA SEGUNDA- DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

Os valores decorrentes deste Convenio correrao por conta da seguinte dotacao orcarnentaria: 18126- 
30100003.04.122.081.19023.01.334041.10000.0, que serao creditados na agencia N° 0744-7, Op. 006 e 
conta-corrente n° 006, da Caixa Economica Federal. 

Paraqrafo primeiro - Para a execucao das acoes previstas neste Convenio da-se o Valor Global de R$ 
121.800,00 (cento e vinte e um mil e oitocentos reais), obrigatoriamente depositado na conta bancaria 
especifica acima mencionada. Cabendo: 

a) ao concedente transferir o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em parcela (mica, com 
cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho; e 

b) ao convenente transferir, a titulo de contrapartida financeira, o valor de R$ 21.800,00 (vinte e um 
mil e oitocentos reais), em parcela unica, com cronograma de desembolso previsto no Plano de 
Trabalho. 
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ClAUSULA TERCEIRA - DA LIBERACAO E MOVIMENTACAO DE RECURSOS FINANCEIROS 

A liberacao dos recursos financeiros atendera ao cronograma de desembolso estabelecido no Plano de 
Trabalho aprovado, e esta condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: a) regularidade cadastral; b) 
situacao de adimplencia; e c) comprovacao de dep6sito da contrapartida, quando for o caso. 

Paragrafo primeiro - Os recursos financeiros liberados serao mantidos em conta bancaria especffica aberta 
em lnstituicao financeira publica operadora do sistema corporativo de convenios e conqeneres do Poder 
Executivo estadual, cuja movlrnentacao devera ocorrer, exclusivamente, por meio de Ordem Bancaria de 
Transferencia - OBT, para pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho, ressarcimento de valores 
ao concedente ou aplicacao no mercado financeiro. 

Paragrafo segundo - Enquanto nao utilizados pelo convenente, os recursos financeiros deverao ser aplicados 
no mercado financeiro, em caderneta de poupanc;:a ou em fundos de aplicacao lastreados em titulos publicos, 
na mesma instituicao bancaria da conta especifica do convenio ou instrumento conqenere. 

Paragrafo terceiro - Os rendimentos das aplicacoes financeiras poderao ser aplicados na execucao do objeto 
do convenio mediante previa alteracao do Plano de Trabalho formalizada por meio de celebracao de Termo 
Aditivo. 

CLAUSULA QUARTA- DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO 

Fica a cargo do concedente o acompanhamento e a fiscalizacao da execucao de convenios e instrumentos 
conqeneres com vistas a garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execucao do objeto, nos 
termos do artigo 30, da Lei Complementar n° 119/2012, de 28 de dezembro de 2012, sem prejuizo da atuacao 
dos 6rgaos de controle interno e externo, designando para tanto: 

a) a Sra. Maria de Lourdes de Oliveira Calixto, CPF 209.076.723-53, como Gestora do convenio ou 
instrumento conqenere, para realizar o acompanhamento do instrumento, tendo como base o Plano 
de Trabalho e o correspondente cronograma de execucao do objeto e de desembolso de recursos 
financeiros; e 

b) a Sra. Sabrine Gondim Lima, CPF 842.266.093-87, como Fiscal do convenio ou instrumento 
conqenere, para realizar a fiscalizacao do instrumento. 

Paragrafo unico - competira ao fiscal emitir Termo de Aceitacao Definitiva do Objeto ate 60 (sessenta) dias 
ap6s o termino da vigencia do instrumento. 

CLAUSULA QUINTA- DO TERMO DE ACEITACAO DEFINITIVA DO OBJETO 

Compete ao Fiscal a ernissao de Termo de Aceitacao Definitiva do Objeto no prazo de ate 60 (sessenta) dias 
ap6s o termino da vigencia do instrumento, podendo ser substituido pelo Termo de Encerramento da Execucao 
do Objeto, emitido pelo convenente, quando os convenios e instrumentos conqeneres possuirem cronograma 
de execucao fisica de ate 30 (trinta) dias. 

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES 

- Do Concedente: 

a) proceder a liberacao de recursos financeiros obedecendo ao cronograma de desembolso 
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estabelecido no Plano de Trabalho aprovado, obedecido ao disposto no item b, citado abaixo; 
b) atestar, par ocasiao de cada repasse financeiro ao convenente, a regularidade cadastral, a 
situa9ao de adimpiencia e a cornprovacao de dep6sito da contrapartida, quando for o caso; 

c) acompanhar e fiscalizar a execucao de convenios e instrumentos conqeneres, com vistas a 
garantir a regularidade dos atos praticados e a adequada execucao do objeto nos termos do artigo 30 
da LC 119/2012, sem prejufzo da atuacao dos 6rgaos de controle externo e interno, conforme 
clausula quarta do presente instrumento; 
d) realizar a prorroqacao de oficio, por meio de apostilamento, diante do atraso na liberacao dos 
recurses financeiros previstos no cronograma de desembolso do Plano de Trabalho, quando 
motivado exclusivamente pelo concedente, em prazo correspondente ao periodo do atraso; 
e) analisar a Prestacao de Contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 
apresentacao pelo convenente; 
f) emitir Termo de Conclusao, no caso de aprovacao da Prestacao de Contas, au registrar a 
inadimplencia do convenente e dar ciencia a autoridade competente, no prazo de 5 (cinco) dias, para 
a mstauracao de Tomada de Contas Especial, no caso de reprovacao da Prestacao de Contas, ap6s 
tomadas as medidas administrativas cabiveis. 

II - Do Convenente: 

a) realizar a execucao fisica do objeto pactuado, observadas as condicoes estabelecidas no Plano de 
Trabalho; 
b) realizar a rnovimentacao dos recurses financeiros liberados pelo concedente; 
c) realizar a liquida9ao das despesas previstas no Plano de Trabalho, previamente ao pagamento, 
com vistas a cornprovacao da execucao do objeto conveniado, mediante a apresentacao ao 
concedente dos documentos previstos no artigo 20, §1° do Decreto n° 31.621/2014; 
d) realizar as aquisicoes e contratacoes de bens e servicos necessaries a execucao do objeto 
pactuado, com observancia aos principios da moralidade, impessoalidade e economicidade, de 
acordo com o Decreto n° 31.621/2014; 
e) ressarcir as valores decorrentes de saldo remanescente a tftulo de restituicao, no prazo maxima de 
30 (trinta) dias ap6s o termino da vigencia ou rescisao do instrumento; saldo de devolucao decorrente 
de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela flscalizacao durante a execucao do instrumento 
celebrado au quando da analise da prestacao de contas, no prazo maxima de 15 (quinze) dias 
contados do recebimento da notificacao: 
f) comprovar a boa e regular aplicacao dos recurses financeiros recebidos par meio de convenios ou 
instrumentos conqeneres, no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s o encerramento da vigencia do 
instrumento, mediante apresentacao de Prestacao de Contas; 
g) apresentar Relat6rio de Execucao Fisica do Objeto, a cada 60 (sessenta) dias contados do inicio 
da vigencia do convenio au instrumento conqenere, respeitado o prazo de envio do Termo de 
Encerramento da Execucao do Objeto; 
h) apresentar Termo de Encerramento da Execucao do Objeto, ate 30 (trinta) dias ap6s o termino da 
vigencia do convenio ou instrumento conqenere: 
i) assegurar ao concedente, as condicoes necessanas ao acompanhamento, a supervisao, ao 
controle ea fiscalizacao da execucao do objeto pactuado, permitindo o livre acesso da CASA CIVIL, 
par meio do fiscal devidamente designado na clausula quarta do presente instrumento, a qualquer 
tempo e lugar, a todos as atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o ajuste pactuado, 
quando no desempenho das atividades de fiscalizacao: 
j) registrar e manter atualizadas as intormacoes cadastrais para fins de submissao de pianos de 
trabalho, celebracao de convenios e instrumentos conqeneres, inclusive aditivos de valor, e 
recebimento de recurses financeiros; 
I) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recurses transferidos pelo 
concedente; 
m) responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execucao deste Convenio, inclusive os 
trabalhistas, previdenciarios, sociais, fiscais, e comerciais, contribuic;:6es sindicais, dentre outros; 
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n) remunerar eventuais profissionais envolvidos no projeto respeitando o piso salarial da categoria; 
o) aplicar os recursos transferidos pelo concedente, exclusivamente, na execucao das acoes 
pactuadas constantes do Plano de Trabalho; 

p) manter, em arquivo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da aprovacao de contas do gestor do 
concedente, pelo respectivo Tribunal de Contas, relative ao exercicio da concessao, os registros 
contabeis bem como toda documentacao comprobat6ria das despesas realizadas em virtude deste 
Convenio; 
q) manter atualizada a escrituracao contabil especifica dos atos e fatos relativos a execucao deste 
Convenio, para fins de acompanhamento e avaliacao dos resultados obtidos; 
r) manter os recursos repassados em conta especifica para este Convenio, aberta em instituicao 
financeira oficial de onde somente serao movimentados para pagamento das despesas previstas no 
Plano de Trabalho, mediante Ordem Bancaria de Transferencia - OBT, ou para aplicacao no mercado 
financeiro; 
s) divulgar o nome e logomarca do Governo do Estado nos espacce e produtos relacionados ao 
objeto deste Convenio; 
t) observar as determinacoes da LC 119/2012, do Decreto n° 31.406/2014 e do Decreto n° 
31.621/2014, parte integrante deste instrumento independente de transcricao e demais 
reqularnentacoes. 

Paragrafo primeiro - 0 ora convenente sera o unico responsavel e executor do objeto estabelecido na 
clausula primeira deste Convenio, sendo vedada a execucao do presente instrumento por ente diverso do 
acordado, salvo a existencia de outro interveniente, quando executor, constantes no Plano de Trabalho 
aprovado. 

Paragrafo segundo -Aplicam-se as mesmas obriqacoes ao interveniente executor, quando houver. 

Cl.AUSULA SETIMA - DAS VEDACOES 

E vedada a realizacao de: 

a) despesas a tltulo de taxa de administracao, de gerencia ou similar; 
b) rernuneracao, a qualquer tltulo, a servidor ou empregado do 6rgao concedente, do convenente e 
do interveniente, por services de consultoria, assistencia tecnica, gratificac;ao ou qualquer especie de 
rernuneracao adicional; 
c) aditamento com alteracao do objeto; 
d) utilizacao dos recursos em finalidade diversa daquela estabelecida no respectivo instrumento, 
ainda que em carater de ernerqencia; 
e) despesas em data fora do perfodo de vigencia; 
f) atribuicao de vigencia ou de efeitos financeiros retroativos; 
g) despesas com multas, juros ou correcao rnonetaria, referente a pagamentos e recolhimentos 
realizados fora dos prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberacao de recursos financeiros, 
motivado exclusivamente pelo 6rgao ou entidade concedente; 
h) despesa com clubes, assoclacoes ou quaisquer entidades conqeneres, cujos dirigentes ou 
controladores sejam agentes polfticos de Poder ou do Ministerio Publico, dirigentes de 6rgao ou 
entidade da Administracao Publica de qualquer esfera governamental, ou respectivo conjuqe ou 
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau do 
gestor do 6rgao responsavel para celebracao do convenio ou instrumento conqenere: 
i) despesas com publicidade, salvo as de carater educative, informative ou de orientacao social, das 
quais nao constem nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocao pessoal de autoridades 
e servidores do concedente, do convenente e do interveniente; 
j) despesas referentes a bens ou services que tenham sido adquiridos antes ou ap6s a vigencia do 

4 de6 
Palacio da Abolic;ao -Av. Sarao de Studart, 505 - Meireles 

CEP.: 60.120-013 Fortaleza/CE- Fone: (85) 3466-4904 / 3466-4906 



J.Dfii 1�.: ... M 
/·· \'t 
!(•. l) �-� 

GoVERNODO 
EsTADO DO CEARA 

Casa Civil 
convenios ou instrumento conqenere, salvo os que tenham sido adquiridos durante a sua vigencia, 
observados os limites do saldo remanescente e o prazo de 30 (trinta) dias ap6s o termino da vigencia 
ou rescisao. 
I) despesas com bens e services fornecidos pelo convenente e interveniente, seus dirigentes ou 
responsaveis, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau. 

Paragrafo (mico - Sao proibidas quaisquer transferencias dos recurses financeiros recebidos, para outras 
realizacoes, devendo sua aplicacao ocorrer, exclusivamente, nas despesas previstas no presente Convenio. 

CLAUSULA OITAVA- PRESTACAO DE CONTAS 

Compete ao convenente que receber recurses financeiros, por meio de convenio ou instrumento conqenere, 
comprovar sua boa e regular aplicacao no prazo de ate 30 (trinta) dias ap6s o encerramento da vigencia do 
instrumento, por meio da apresentacao de Prestacao de Contas. 

Paragrafo primeiro -A Prestacao de Contas sera feita mediante a apresentacao ao concedente dos seguintes 
documentos: 

a) Termo de Encerramento da Execucao do Objeto; 
b) Extrato da rnovimentacao bancaria da conta especifica do instrumento; 
c) Comprovante de recolhimento do saldo remanescente, se houver. 

Paragrafo segundo - 0 cumprimento do paraqrefo anterior nao exime a obrigatoriedade de apresentacao dos 
demais documentos eventualmente solicitados. 

Paragrafo terceiro -A nao apresentacao da prestacao de contas ensejara a inadimplencia do convenente e a 
instauracao de Tomada de Contas Especial. 

CLAUSULA NONA- 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 (mico - prorroqar-se-a de oficio o convenio ou instrumento conqenere por atraso na liberacao de 
recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso quando motivado exclusivamente pelo 
concedente, limitada a prorroqacao ao exato periodo do atraso verificado. 

CLAUSULA DECIMA- DAS ALTERACOES 

As alteracoes de convenios e instrumentos conqeneres serao efetivadas por meio de Termo Aditivo ou 
Apostilamento. 

Paragrafo primeiro - o Termo Aditivo sera firmado mediante justificativa previa e anuencia do concedente, 
podendo as clausulas deste Convenio, a excecao da que trata do objeto, serem aditadas, modificadas ou 
suprimidas, passando os mesmos a fazerem parte integrante deste lnstrumento, como um todo unico e 
indivisivel. 

CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA- DA RESCISAO 

E facultado aos participes rescindir de comum acordo o presente convemo a qualquer tempo e, 
unilateralmente, pelo Estado do Ceara, no caso de inadimplemento de qualquer das clausulas do instrumento, 
independentemente de aviso, ou de interpelacao judicial ou extrajudicial, conforme artigo 28, incise IV e IX do 
Decreto n° 31.621/2014. 
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Paragrafo (mico - No caso de rescisao, o convenente fica ciente de imediato que devera devolver o saldo de 
recursos financeiros, bem coma prestar contas das despesas realizadas ate a data da rescisao. 

Cl.AUSULA DECIMA-SEGUNDA - DA PUBLICACAO 

O presente instrumento sera devidamente publicado, dando-se ciencla de seus termos em conformidade com o 
artigo 116 da Lei Federal n° 8.666/93, a Lei de Diretrizes Orcarnentarias vigente, a LC 119/2012, alterada pela 
LC 122/2013, o Decreto n° 31.406/2014, alterado pelo Decreto n° 31.468/2014, o Decreto n° 31.621/2014, e o 
Processo Administrativo n° 5588651 /2017. 

Cl.AUSULA DECIMA-TERCEIRA - DO FORO 

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

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

Fortaleza (CE), 24 de agosto de 2017. 

Francisco Jos ra Cavalccf nte 
Secretario Executivo da Casa Civil 
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Teresa Maria Landim Tavares 
Prefeita Municipal de Brejo Santo-CE 

Testemunhas: 
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