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CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, 
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA/CE, DESTINADO À 
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO 
ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE 

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao 
final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a 
seguir ajustada:· · 

t· 

1 - AGENTE ,FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo 
Decreto-L.ei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 
de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, 
regendô-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste 
ato rep·resentada pelo(a) Superintendente Regional da Superintendência Regional 
Fortaleza, Sr. Odilon Pires Soares, RG nº. 1346114 SSP/CE, CPF nº. 170.520.173-34, 
residente à Av. Edílson Brasil Soares, 1768, casa 01, bairro Edson Queiroz, Fortaleza/CE, 
doravante designada simplesmente CAIXA. 

li' - 1' TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR - MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 07.954.605/0001-60 representado pela sua Prefeita Sra. Luizianne de 
Oliveira Lins,-RG nº. 95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-15, brasileira, solteira, 
jornalista profissional, residente à Rua Eugênio Porto, 71, Apto 302-A - bairro José 
Bonifácio, Fortaleza/CE, doravante designado TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR. 

Ili- DEFINIÇÕES 

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento 
autorizado pelo AGENTE OPERADOR; 

AGENTE OPERADOR - agente responsável pelo controle e acompanhamento da 
execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do FGTS e aquele que 
contrata as operações de financiamento com o AGENTE FINANCEIRO; 
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BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária 
das,iquotas do Fundo de Participação do Estado - FPE e do Fundo de Participação do 
Município - tFPM; 

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do TOMADOR 
- 1 

em agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com a finalidade específica de registrar 
os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da 
contrap'artida financeira do TOMADOR; 

CONTRA:fO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA - CONTRATO de garantia fidejussória, 
celebrado entre a CAIXA, o GARANTIDOR e o TOMADOR, que tem por objeto a 
obrigação da GARANTIDORA em assegurar todas as OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS do 
TOMADOR, decorrentes do presente CONTRATO de financiamento; 

CONTRATO EM CONTRAGARANTIA - CONTRATO de vinculação de receitas e de 
cessão e transferência de crédito em contragarantia, celebrado entre a UNIÃO e o 
TOMADOR referente ao presente CONTRATO de financiamento; 

FIEL DEPOSITÁRIO - Pessoa Jurídica que assume o encargo pela boa guarda, 
conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, 
duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de 
compra, r~ferentes à aplicação dos recursos objeto deste CONTRATO, dos documentos 
fiscais referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os 
EMPREENDIMENTOS, além de maquinas e equipamentos adquiridos. 

GARANTIDORA - A UNIÃO, por solicitação do Tomador, com fundamento no art. 40 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2'000 e na Lei nº 10.552, de 13 de novembro 
de 2002. 

GESTOR DA APLICAÇÃO - Ministério das Cidades; 

INTERVENIENTE ANUENTE - agente que participa do CONTRATO de financiamento, 
concorda com os seus termos e obriga-se a acatar todas as instruções do mecanismo de 
garantia, respondendo civil e penalmente pelo descumprimento de suas obrigações; 

.,, 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - Empréstimo no valor de R$ 23.700.000,00 (vinte e três milhões e setecentos mil reais), 
sob a forma de financiamento concedido pela CAIXA, lastreado em recursos do FGTS, 
repassados pelo AGENTE OPERADOR à CAIXA, equivalente a 70,33% (setenta vírgula 
trinta e três por cento) , do valor do investimento de R$ 33.700.000,00 (trinta e três milhões 
e setecentos mil reais), nas condições estabelecidas no PROGRAMA PRÓ
TRANSPORTE, observadas as condições estabelecidas neste CONTRATO. 

\, 

l 
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1.1 - A presente operação de crédito encontra-se excepcionalizada no âmbito do 9ºR da 
Resolução Nº. 2.827, de 30/03/2001, suas alterações e aditamentos, do Conselho 
Monetário Nacional. 

,( 

1.2 - O TOMADOR do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, 
quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 
1962/2011/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 26/05/2011 . 

.r 
CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO 

2 - O CONTRATO tem por objetivo a implantação do Empreendimento BRT Av. Alberto 
Craveiro, modalidade operacional Transporte Mobilidade Urbana, nos termos da Lei 
Municipal nº. 9586/10, de 30/12/2009, com a alteração feita pela Lei nº. 9653, de 
04/06/201 O, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 2.505.552 
habitantes, no Município de Fortaleza, no âmbito do PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE . 

. ; 

2.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues 
pelo TOMADOR à CAIXA e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste 
CONTRATOrintegram este instrumento, não podendo, em hipótese alguma, ser alterados 
sem a prévia e expressa autorização da CAIXA, o que se aplica, também, ao Cronograma 
de Desembolso constante do Anexo 1. 

.I ' 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONTRAPARTIDA 

3 - Obriga-sé o TOMADOR a participar do investimento mencionado na CLÁUSULA 
PRIMEIRA - ·osJETO, a título de contrapartida no valor de R$ 10.000.000,00 (dez 
milhões de reais), equivalente a 29,67% (vinte e nove vírgula sessenta e sete por cento) 
do valor do Investimento, mediante depósito antecipado a cada desembolso, em CONTA 
VINGULADA ao presente CONTRATO, aberta em agência bancária da CAIXA. 

3.1 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o 
TOMADOR obriga-se a executar, sob suas expensas, obras e serviços previstos como 
investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os 
cronogramas de execução das obras na forma proposta, sendo que a sua não 
observância reserva à CAIXA o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais 
definid~s neste instrumento. 

3.2 - Obriga-se ainda o TOMADOR a realizar, com recursos próprios, as contrapartidas 
correspondentes à diferença entre o custo global orçado e o montante do 
FINANCIAMENTO e quaisquer outros excessos que se verifiquem na execução do plano 
orçado, aplicando-os prévia e concomitantemente com os valores do crédito ora 
contratado. 

, J 
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CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO 

4 - O prazo para realização do 1° (primeiro) desembolso de recursos do financiamento é 
de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, sendo 
admitida Plorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do 
TOMADOR, desde que previamente acatada e autorizada pelo AGENTE OPERADOR e 
por deliberação da CAIXA. 

• 
4.1 - O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela CAIXA, respeitada 
a progràmação financeira do FGTS, e o Cronograma Físico e Financeiro, ficando sua 
liberação condicionada à efetiva execução das respectivas etapas das obras e/ou 
serviços, P ser atestada pela CAIXA, observado o disposto nos subitens desta Cláusula. 

4.2 - Os recursos de que trata o item 4.1 são disponibilizados em dois dias úteis após o 
recebimento dos recursos pela CAIXA - AGENTE FINANCEIRO, sendo creditados na 
conta bancária individualizada do TOMADOR, CONTA VINCULADA a este CONTRATO, 
ond.e previamente são depositados os recursos oriundos da contrapartida, aberta na 
agência q~ CAIXA - Agência lracema - 0031, sob o Nº 169-2 e, devendo, 
obrigatoriamente, destinar-se ao pagamento dos faturamentos aceitos pela CAIXA, 
constante no documento de solicitação de desembolso. 

4.3 - As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização 
monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e/ou serviços. 

4.3.1 - O . TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR concordam com o disposto no subitem 
anterior, e assumem, perante a CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferenças 
de atualização que incidam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por 
terceiros. 

4.4 - A liberação das parcelas do financiamento fica condicionada à apresentação, pelo 
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, e à análise e aceitação pela CAIXA, da 
documentição técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do 
cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no MANUAL DE 
FOMENTO, divulgado pelo AGENTE OPERADOR do FGTS, aplicáveis ao PROGRAMA 
PRÓ-TRANSPORTE, ao qual o TOMADOR declara conhecer e acatar em todos os seus 
termos. ,f:, 

4.4.1 - O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja documentação 
de titularidadf? esteja(m) pendente(s) de apresentação, observa a condição para início de 
desembolso em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a 
liberação dos recursos na medida da regularização da(s) pendência(s). 

4.4.1.1 - Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste 
CONTRATO, especialmente àquelas relacionadas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -
GARANTIAS, o TOMADOR, antes de expedir a autorização de início das obras, em 
qualquer das áreas afetas ao projeto de que trata a CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO 
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deste instrumento, certifica-se da regularização da área objeto da autorização, para 
assegurar o desembolso dos recursos relacionados à área em questão. 

4.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para deserrybolso relati~a(s) ~ regulari;2ação 
da -titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na CLAUSULA DECIMA QUARTA -
CONDICIO.NANTES CONTRATUAIS permanecerá(ão) em vigor até que seja(m) 
regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente 
de o TOMADOR ter autorizado o início das obras. 

4.4.2 - O desembolso da última parcela constate do cronograma será de, no mínimo, 3% 
do valor-Y'do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos 
termos· das condições pactuadas. 

)' 

CLÁUSULA QUINTA - JUROS 

5 - Sobre o saldo devedor do presente CONTRATO, inclusive no período de carência e 
até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no DIA ELEITO, juros à taxa 
anual nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano). 

,f 

CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO 

6 - É devida pelo TOMADOR à CAIXA a seguinte remuneração: 

6.1 - Taxa de Administração 
r 

6.1.1 - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal de 2% a.a. (dois por cento 
ao ano), ' inciâente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste 
CONTRATO, cobrada junto com os juros na fase de carência, e com a prestação na fase 
de amortização. 

6.1.2 - O valor da remuneração da CAIXA pode ser revisto pelo Conselho Curador, a 
partir da apreciação de relatório resultante de auditoria, que faça levantamento dos custos 
dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS. 

6.2 - Taxa de Risco de Crédito 

6.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal de 0,5% a.a. (zero vírgula 
cinco por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado. 

6.2.2 - A CAIXA providencia, anualmente, avaliação econômico-financeira do TOMADOR, 
de forma a identificar o seu novo conceito de risco de crédito. 

6.2.3 - O TOMADOR encaminha à CAIXA, até 30 (trinta) de abril de cada ano, a 
doc1,.1mentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior, 
consistente,:na documentação contábil dos 4 últimos exercícios financeiros, consolidando 
a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
com suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas 
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estatais dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, 
suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais. 

6.2.3.1 - O não atendimento pelo TOMADOR do subitem 6.2.3 é causa de suspensão do 
desembolso ou de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da 
CAIXA. !~ 

6.2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o 1º (primeiro) 
desembolso dos recursos, junto com a parcela de juros na fase de carência, e com a 
prestaçã0 na fase de amortização. 

6.2.5 - ·No eventual aumento do risco de crédito do TOMADOR, por ocasião da avaliação 
econômic0:..financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco 
de Crédito ajüstado nesta Cláusula pode ser alterado até 1,00%, que é o limite máximo 
permitido no MANUAL DE FOMENTO vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 
.f 

7 - A atuali:eação monetária do presente CONTRATO é realizada da seguinte forma: 

7.1 - Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao 
período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês 
subseq üehte . 

. i · 

7 .2 - Q saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados 
no primeiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária 
idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

7.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicada a atualização 
monetária proporcional pelo critério de ajuste pro rata dia útil ou outro definido em 
legislação específica vigente à época do evento, utilizando o índice adotado para o 
reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último 
reajuste do saldo devedor e a data do evento. 

7 .4 - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas 
vinculadas do FGTS, o saldo devedor, bem como as prestações deste CONTRATO, para 
todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação 
específica do Conselho Curador do FGTS. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE CARÊNCIA 

8 - O prazo de carência do financiamento é de 22 (vinte e dois) meses, contados a partir 
da data de assinatura do CONTRATO, e pode ser prorrogado, no máximo, por até metade 
do prazo orá estabelecido, mediante requerimento expresso do AGENTE PROMOTOR ou 
TOMADOR à CAIXA. 1° REG1srno OE J°iTl:!.% E oor.1 'Mi=Nro<-_,,. .•.. ,.~ ~ .. J.., - ··· ~ - "" 
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8.1 - De acordo o cronograma apresentado no Anexo 1, o término do prazo de carência é 
03/09/2013. 

8.2 - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização 
deste CONíl"RATO no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o 
TOMADOR ciente e anuente da referida redução. 

CLÁUSULA NONA-TARIFAS, TAXAS e MULTAS 

' 9 - As alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo TOMADOR ensejam 
o pagamento de tarifas operacionais à CAIXA, destinadas a fazer face às despesas 
decorrentes da realização das atividades de análise técnica de engenharia e trabalho 
sócio-ambiental da reprogramação contratual e da atividade de processamento da 
respectiva reprogramação, conforme Tabela de Tarifas publicada pela CAIXA e afixada 
em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo TOMADOR por 
ocasião da solicitação de alteração contratual. 

.t 

9.1 ~- Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo 
TOMADOR, as multas do Banco Central do Brasil - BACEN, decorrentes da modificação 
das informações registradas no Cadastro da Dívida Pública - CADIP. 

9.2 - As álterações contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, do Conselho Curador 
do FGTS, do Gestor da Aplicação, do AGENTE OPERADOR do FGTS ou por normas de 
contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de tarifas, 
taxas ou multas. 

9.3 - O TOMADOR obriga-se a reembolsar, à CAIXA, todas as multas e penalidades a 
esta impostas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelo AGENTE OPERADOR do 
FGTS, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis 
exclusivamente ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade nas obras ou por estar 
o TOMAD0R em situação irregular que não lhe permita receber recursos do FGTS. 

CLÁUSULA DÉCIMA - UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL 

r 
1 O - É ·facultado ao TOMADOR utilizar o saldo residual, se houver, do valor do 
empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da 
conclusão e alcance integral do objetivo originalmente contratado. 

10.1 - Para tanto, o TOMADOR comunica oficialmente o seu interesse à CAIXA, 
observando-sé que a CAIXA tem o prazo máximo de 120 dias corridos, a contar da data 
do último desembolso de recursos, para comunicar ao AGENTE OPERADOR. 

10.2·- Fica ciente o TOMADOR de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido 
imp'lica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS. .f: 

27.844 v007 micro 
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10.3 - A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e 
condições impostas pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA, e como tal está sujeita à 
cobrança de tarifa(s) operacional (is). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AMORTIZAÇÃO 

11 - O finamciamento concedido pela CAIXA ao TOMADOR é amortizado de acordo com 
as seguintes condições básicas: 

11.1 - Prazo de amortização de 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir do 
término dt> período da carência. 

11.2 -·As prestações são pagas mensalmente, no DIA ELEITO, vencendo-se a primeira 
no mês $Ubseqüente ao do término do período de carência previsto na CLÁUSULA 
OITAVA - PRAZO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE CARÊNCIA, sendo 
calculadas de acordo com o Sistema Francês de Amortização - Tabela "Price". 

11.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto no CONTRATO, o saldo 
devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo devedor remanescente é exigível e 
cobrado pela CAIXA juntamente com a última prestação. 

11 .4 - O DIA·ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 03 de cada mês. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIAS 

12 - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações 
contraídas neste CONTRATO, o TOMADOR oferece à CAIXA: 

12.1 - Vinculação de receita do município 

12.1.1 - O TOMADOR outorga à CAIXA, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis 
para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio 
e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, 
conforme estabelecido nos incisos I e li do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e 
pela Lei Municipal nº. 9586, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do 
Município, em 30/12/2009, com a alteração feita pela Lei Municipal nº. 9653, de 
04/06/201 O, até o limite do saldo devedor atualizado. 

12.1 .2 - Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de 
assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o TOMADOR, como 
forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à CAIXA, em 
caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, 
mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cessão ora estipulada se faz a título "pro 
solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela CAIXA. (~ j 
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12.1.2!1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do TOMADOR, a CAIXA solicita ao 
BANCO DO BRASIL 5/A, a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do 
encargo, nos termos do ACORDO OPERACIONAL firmado entre a CAIXA e o BANCO 
DO BRASIL S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento. 

12.1.2.1.1 - Fica o TOMADOR ciente neste ato que, por força do acordo operacional 
supr.ácitado, o BANCO DO BRASIL comprometeu-se a: 

1 - não acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se tratar de 
ordem judicial; 
li - obede_cer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja 
dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao BANCO DO BRASIL e junto à CAIXA; 
Ili - pag}°ar à CAIXA, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva 
retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das 
obrigaçõep· vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes. 

12.1.3 - O montante financeiro estabelecido no subitem anterior vincula-se à margem de 
garantia do TOMADOR liberada por ocasião da formalização do CONTRATO de 
Repactuação de Garantias e Outras Avenças, a ser firmado entre o TOMADOR, a 
CAIXA e a UNIÃO, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

•', 

12.1.4 - A GARANTIDORA presta a garantia nos termos e condições descritas no 
CONTRATO· de Garantia Fidejussória, que é celebrado em separado, por meio do qual 
reconhece e aceita o presente CONTRATO na qualidade de GARANTIDORA. Essa 
garantia ê prestada em caráter irrevogável e irretratável até a efetiva liquidação das 
obrigações do TOMADOR, responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pelo TOMADOR, comprometendo-se, na hipótese de 
inadimplemento por parte desse, a honrar as obrigações pecuniárias por ele assumidas. 

12.1.4.1 - A GARANTIDORA ainda se obriga a garantir e repassar os valores devidos 
referentes ao presente financiamento, quando da ocorrência da INADIMPLÊNCIA por 
parte do TOMADOR. 

12.1.5 - A· GARANTIDORA renuncia expressamente o benefício de ordem e se 
compromete a comunicar à CAIXA qualquer alteração ou disposição normativa que 
coloque em rfsco o financiamento do crédito ora concedido. 

12.1.6 - ,Na hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o TOMADOR 
outorga à CAIXA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e 
suficiente à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que 
complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da CAIXA, ser declarado 
o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual 
devidamente atualizado. 

~-, 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE 
PROMOT.OR 

13 - Constituem obrigações do TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, independentemente 
de outras previstas neste CONTRATO e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do 
AGENTE OPERADOR e da CAIXA: 

13.1· - Obrigações do TOMADOR 
a) manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, à CAIXA e o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, 
comunicq,ndo à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a 
identific_ar; 
c) responsabilizar-se pelo retorno à CAIXA do empréstimo nos prazos e condições 
estabeleci.dos no presente CONTRATO; 
d) comunicar~à CAIXA qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as 
garantias oferecidas; 
e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a 
dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas 
devi<tlos; 
f) responsal:>ilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento; 
g) pagar todas as importâncias devidas por força deste CONTRATO em Agência da 
CAIXA, em ;especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, previstas na 
CLÁUSULA NONA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS e CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -
IMPONTl\-:JALIDADE; 
h) conta'Oilizar os recursos recebidos no presente CONTRATO, a ele fazendo referência, 
em coflta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras; 
i) arquivap em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das 
despesas· que permanecerão à disposição da CAIXA pelo prazo de 05 anos após a 
liquidação da dívida; 
j) na ocorrência de contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor e para 
assegurar a execução do objeto do empreendimento, consignar no edital que as 
empresas participantes não poderão ter restrições junto à CAIXA e ao FGTS; 
k) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
documentação comprobatória; 
1) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução e 
desenvolvimento das etapas de obras/serviços; 
m)utilizar' os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, 
exclusivamente para os fins estipulados no CONTRATO; 
n) mante,:f'igentes as licenças, durante o prazo do financiamento; 
o) permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horário comercial, às 
instalações do projeto e obras, bem como a todos os documentos, informações e registros 
contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao TOMADOR, com pelo menos 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência; 
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p) arcar t~com recursos propnos as despesas extraordinárias do projeto, suprindo 
quaisquér insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto; 
q) afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de identificação do empreendimento, 
conforme ,fmodelo definido pela CAIXA, mantida durante toda a execução do 
empreendimento; 
r) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do 
CONTRATO o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome 
da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE FINANCEIRO, obrigando
se o; TOMADOR a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde 
ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 
s) fornecer à CAIXA, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambiente; 
t) apresentar à CAIXA Relatório Final de Implantação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA-CONDICIONANTES CONTRATUAIS; 
u) cumprir, no que couber, a se manter em conformidade com todas as obrigações aos 
bens mate·riais de interesse para a preservação da memória coletiva, caso a área de 
intervenção e/ou o entorno do EMPREENDIMENTO tenha sido objeto de tombamento, no 
âmbito federal, estadual ou municipal; 
v) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas 
regularizadas, caso qualquer das partes da área de intervenção seja contígua à área 
cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena; 
x) informar. .imediatamente à CAIXA sobre assuntos ambientais em que pesem ações 
judiciais, inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério 
Público, ações civis públicas, Termo de Ajustamento de Conduta assinados com o 
Ministério Público ou órgão ambiental; 
w) inseriri'e manter atualizadas as informações no Portal de Acompanhamento de Gastos 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014; 
y) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, 
AGENTE ,OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento às normas e legislação vigente. 

13.2 - Obrigações do Agente Promotor 
a) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta solicitado, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
dOC!;Jmentação comprobatória e relacionados ao presente CONTRA TO; 
b) fórnecer·,~sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução das obras 
e o cumprimento de outras estipulações contratuais; 
c) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, 
exclusivamente para os fins estipulados neste CONTRATO; 
d) manter vigentes, durante o prazo do financiamento, todas as licenças, autorizações e 
demais~exigências dos órgãos governamentais, para a condução de suas atividades; 
e) fornecer à CAIXA cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambiente; 
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f) assegeJrar a execução das obras conforme pactuado neste CONTRATO, promovendo 
licitação na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do 
empreendimento, com vistas à obtenção do melhor resultado; 
g) manter-se . em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no 
Boletim de Desembolso, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
h) manter-se em situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS e à CAIXA; 
i) responsabilizar-se pela implantação, operação e manutenção do empreendimento; 
j) apresentê)r qualquer outra documentação solicitada pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, 
AGENTE OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento às normas e legislação vigente. 

, (" , 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS 

V 
• 1 

14.1 - C9ndições de Eficácia: 
1 

14.1.1'- A,eficácia do presente CONTRATO está condicionada à apresentação à CAIXA, 
pelo TOMADOR, do CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA e do CONTRATO EM 
CONTRAGARANTIA, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e 
da Resolução nº 48, de 2007 do Senado Federal e devidamente formalizados, válidos e 
eficazes, nos termos da Legislação Civil. 

14.2 - Condições Resolutivas 

14.2.1 - Sob pena de resolução do CONTRATO de financiamento fica condicionado que: 
a) O TOMADOR apresente o presente CONTRATO à CAIXA, devidamente assinado no 
prazo mé!~imo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura, observadas 
as exig~ncias legais de registro deste CONTRATO no(s) cartório(s) competente(s), bem 
como 1de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do 
CONTRATO ao Tribunal de Contas dos Municípios, apresentando à CAIXA as 
competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da 
CAIXA; 

14.3 - Condições para Início do Desembolso 

14.3 .. 1 - Como condição para realização do 1° (primeiro) desembolso: 
J 1!l1 

a) O TOMADOR compromete-se a: 
1) atender integralmente todas as condições de eficácia e resolutivas expressas neste 
CONTRATO; 
li) apreséhtar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da 
execuçã'o e fiscalização da obra; 
Ili) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo de contratação de . 
terceiros; · 
IV) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - LI do projeto; 
V) apresentar o Cronograma Físico e Financeiro do empreendimento; 
VI) apresentar documentação referente ao processo de regularização da(s) área(s) de 
intervenção, revestida das formalidades te~aj~;rno DE T!TL~DS E OOCUMENTOs 
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VII) apresentar a aprovação do projeto do empreendimento pelo Ministério das Cidades· . ' 

14.3.2 ·" Na existência de mais de um CONTRATO de empreitada e/ou fornecimento, no 
âmbito deste CONTRATO de financiamento, desde que devidamente caracterizada a 
inexistênda de interdependência entre as obras, e a critério da CAIXA, as condições para 
início de desembolso podem ser verificadas individualmente. 

14.4 - Condições para último Desembolso 

14.4~1 - Para a realização do último desembolso, é necessária a apresentação do 
Relatório Ffnal de Implantação, acompanhado de: 
- atestado de plena funcionalidade do empreendimento, emitido pelo prestador do serviço; 
- licença de operação ou outro instrumento aceito pela CAIXA e pelo GESTOR DA 
APLICAÇ~O. 

r· 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS 

e 

15 - A CAIXA pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao 
TOMADOR ou AGENTE PROMOTOR, suspender os desembolsos, na hipótese de 
ocorrer e enquanto persistir qualquer das seguintes circunstâncias: 
a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer CONTRATO 
celebrado pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR com a CAIXÀ, 
independentemente da aplicação das cominações nele previstas; 
b) irregulari'dade de situação do TOMADOR perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, o Cadastro de lnadimplentes - CADIN, o Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e MPAS; 
c) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do 
TOMADCDR ou a capacidade de disposição de seus bens; 
d) inadi'mplemento, por parte do' TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, de qualquer 
obrigação assumida com a CAIXA neste CONTRATO; 
e) atraso ,bu falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos 
DA CAIXA; 
f) alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o 
empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que 
contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste CONTRATO e nos demais a ele 
vindÍlados;, 
g) na ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - FGTS; 
h) descumprimento das exigências constantes das CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -
GARANTIAS e DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE 
PROMOTOR; 
i) desc4mprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de 
contrapartida não financeira; 
j) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por 
decisão judicial. 
k) descumprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o 
objeto/objetivo do CONTRATO o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do 
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FINANCIAMENTO, o nome da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE 
FINANCEIRO, e descumprimento de comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e 
local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas; .·· 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA-VENCIMENTO ANTECIPADO 

16 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -
SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS não seja medida suficiente para assegurar o regular 
cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR, 
constituem motivos de vencimento antecipado da dívida . 

. ~ 
16.1 - Também ensejam vencimento antecipado da dívida do CONTRATO, a critério da 
CAIXA: 
a) inexatiglão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o 
presente~financiamento; 
b) inacijmplemento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste 
CONTRAt O; 
c) constituição, sem consentimento expresso da CAIXA, de qualquer outro ônus ou 
gravame sobre os bens dados em garantia; 
d) ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete as garantias constituídas 
em favor da CAIXA; 
e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do 
respectivo processo, sem o prévio e expresso consentimento da CAIXA; 
f) retardamento ou paralisação das obras por dolo ou culpa do TOMADOR e/ou AGENTE 
PROMOTOR; ou no caso de justificativa não aceita pela CAIXA; 
g) deixar de concluir as obras no prazo contratual; 
h) compr0vação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste CONTRATO; 
i) decurso do prazo de 01 (um) ano, contado da data da assinatura do presente 
CONTRATO, para realização do 1° (primeiro) desembolso, sem que tenha havido 
prorrogação do prazo de utilização dos recursos, conforme estabelecido na CLÁUSULA 
QUARTA - DESEMBOLSO; 
j) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da CAIXA, 
comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado; 
k) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da CLÁUSULA 
SEGUNDA - OBJETIVO, a CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e 
no CONTRATO, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da 
Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986; 
1) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste CONTRATO 
sem prévia e expressa autorização da CAIXA; e 
m) na hi1?,ótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro CONTRATO 
firmado pelo TOMADOR com terceiros e que, a critério da CAIXA, possa prejudicar e/ou 
colocaf em risco o crédito ora concedido; 
n) determinação de extinção do CONTRATO por órgãos de controle externo ou decisão e 
judicial. 
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16.1 - Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, 
juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código 
Civil, de'v'endo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar o TOMADOR/ 
AGENTE PROMOTOR, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a 
critério da,,CAIXA, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer caso 
acima elencado. 

16.2 - O TOMADOR obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e 
imediato à CAIXA da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de 
qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na 
hipótese da~alínea "a" desta cláusula . .. 
16.3 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham 
ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o 
TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas 
a 1 % (um por cento) do valor de financiamento. 

16.4 - A CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no CONTRATO, 
comunicará o-fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei Nº 7.492 de 
16 de junho de 1986. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-EXTINÇÃO DO CONTRATO/RESCISÃO 

17 .f É assegurado à CAIXA rescindir, unilateralmente, o presente instrumento contratual, 
nos seguintes casos: 

a) não forem cumpridas todas as cláusulas resolutivas ou para início do 1° (primeiro) 
desembolso, conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CONDICIONANTES 
CONTR/,õ.TUAIS; 
b) por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, caso seja 
constatad0 o declínio da sua capacidade de pagamento e, consequentemente, do seu 
conceito de risco de crédito, antes do 1° (primeiro) desembolso; 
c) qualquer uma das condições relacionadas na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -
VENCIMENTO ANTECIPADO; 
d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das 
premissas e parâmetros do projeto analisado e, consequentemente, da seleção feita pelo 
GESTOR DA APLICAÇÃO, causados por novos valores, prazos e/ou metas físicas 
identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando 
as análises econômico-financeiras, jurídica, sócio-ambiental e de engenharia que 
subsidiaram a presente contratação; 
e) obra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, 
com a li~uidação antecipada do saldo devedor. 

17 .1 - O presente instrumento poderá ser extinto: 
a) via resilição, por acordo mútuo entre a CAIXA e o TOMADOR; 

? ;;;rn1srnc CE T111~0s t: DOCUMêWO~ 
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b) via rescisão contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no presente 
CONTRATO. 

J 

17.2 - Tanto no caso de rescisão como de resilição, a extinção do pacto dar-se-à 
mediante €comunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a 
contratai ão desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam 
pertiney1tes, o TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, limitadas a 1 % (um por cento) 
do valor de financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas previstas 
neste CONTRATO. 

17.2.1- O valor apurado será cobrado mediante e emissão de Aviso de Cobrança ao 
TOMADOR. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - IMPONTUALIDADE 

18 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga 
é reajustada e adicionada de encargos conforme se segue: 
a) reajuste com base no índice referido na CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o 
pagamento; 
b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na CLÁUSULA QUINTA - JUROS, 
proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento; 
c) juros de mora calculados à taxa nominal de 1 % ao mês, inclusive sobre os juros 
remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias 
compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento. 

18.1í - São-,considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo TOMADOR à 
CAIXA, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do TOMADOR, tais 
como tarifas; taxas e multas devidas conforme descrito na CLÁUSULA NONA -
TARIFAS, TAXAS e MULTAS, subitens 9.1 e 9.3 à própria CAIXA, ainda não 
regulariz~ãas devidamente. 

:' 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PENA CONVENCIONAL 

19 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou 
extrajudicial, o TOMADOR deve à CAIXA a pena convencional de 2% (dois por cento) 
sobre a importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações 
legais cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES 

EXTRAORDINÁRIAS 

20 - O TOMADOR pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações 
extraordin"'árias mediante prévia comunicação à CAIXA. Neste caso, o valor do abatimento 
decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização pro rata dia útil do saldo 
devedor na forma estabelecida na ~LÁU$.1LA.

1
S~JIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 

_. Kt ~TSHWlJf '.IT~i.,)$ 1: DOGUMHJW: 
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20.1 - .O TOMADOR pode realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como 
pagamentos extraordinárias para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada 
corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações. 

20.2 - Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na 
CLAUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO, subitens 6.1 e 6.2, 
aplicadas sobre o saldo devedor atualizado pro rata até a data prevista de liquidação, 
conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao 
AGENTE FINANCEIRO dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o 
presente FINANCIAMENTO. 

20.3 - O .Saldo Devedor para Liquidação Antecipada - SOLA é igual ao saldo devedor 
atual izad0 pro-rata multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração 
associ~,da à taxa de risco de crédito previstas na CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO 
DO AGENTE FINANCEIRO. ,. 
SOLA = SO x (,1+TAdm+TRisco), onde: 

SOLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; 
SD = Saldo Devedor atualizado pro-rata; 
TAdm = Taxa de Administração do CONTRATO; 
Trisco = Taxa de Risco de Crédito do CONTRATO. 

' 20.4 - O Valor Total da Amortização Extraordinária - VTAE é igual ao valor da 
amortiza~ão antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de 
administràção associada à taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SEXTA -
REMUtJ'ERAÇÃO 00 AGENTE FINANCEIRO. 

VTAE = VÃE x (1+TAdm+TRisco), onde: 

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; 
VAE = Valor da Amortização Extraordinária; 
TAdm = Taxa de Administração do CONTRATO; 
TRi~co = Tcpca de Risco de Crédito do CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 

21 - O TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a CAIXA a 
negociar~ a qualquer momento, durante a vigência do CONTRATO, o montante do crédito 
ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que 
mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do TOMADOR. 

, 

21 .1 - O TOMADOR declara e está ciente de que em garantia às obrigações pecuniárias, 
principais e acessórias assumidas pelo AGENTE FINANCEIRO em favor do AGENTE 
OPERADOR, este sub-rogar-se-á automaticamente, de pleno direito, nos créditos e 
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garantias constituídas pelos TOMADOR em favor do AGENTE FINANCEIRO em 
decorrência do presente instrumento, nas hipóteses de falência, intervenção ou liquidação 
extrajudicial do AGENTE FINANCEIRO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO 

22 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR declaram estar de acordo com os custos das 
obras relativas aos projetos aprovados pela CAIXA, limitados ao valor contratado. 

22.1 - O TOMADOR declara que se responsabiliza e assume qualquer ônus que venha a 
ocorrer, relativo à questão de natureza fundiária que se referir ao presente CONTRATO, 
desde que não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela CAIXA. 

22.2 - O TOMADOR declara conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na 
CLÁUSULA -QUARTA DESEMBOLSO, e ainda reconhece que nenhuma 
responsabilida0e pode ser imputada à CAIXA em relação às despesas incorridas por ele 
TOMADOR no período de vigência da condição resolutiva, no caso de ser autorizado o 
início de obras em área pendente de regularização. 

22.3··- O TOMADOR, neste ato, declara estar ciente de que as condições e informações 
referentes a este CONTRATO poderão ser fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e 
entidades de~controle pertinentes, bem como de que poderão ser encaminhadas cópias 
da presente contratação aos referidos órgãos e entidades. 

22.4 - O.TOMADOR declara ainda que: 
a) conhece e está de acordo com a condição estabelecida na CLÁUSULA QUARTA -

DESEM,BOLSO e declara ainda reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada 
à CAIXA em relação às despesas incorridas por ele TOMADOR no período de vigência 
da condição suspensiva, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e 
projetos em área em processo de regularização e/ou a aquisição, contratação ou 
fabricação de bem(ns) sem a concordância da CAIXA; 

b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente CONTRATO 
fóram ton;iadas, obtidas e estão válidas e eficazes; 

c) a celebr~ção do presente CONTRATO não infringe ou viola qualquer disposição ou 
cláusula cçmtida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o TOMADOR seja 
parte; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA-NOVAÇÃO 
I 

23 - Qualquer tolerância, por parte da CAIXA, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes deste CONTRATO, é considerada como ato de liberalidade, não 
se constituindo em nevação ou procedimento invocável pelo TOMADOR. 

. 
' 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO 

24 _;fQ TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assumem o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO 
dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos 
decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste 
CONTRATO, dos documentos fiscais referentes a prestação de serviços realizados 
relativamente aos EMPREENDIMENTOS, que os possuirá em nome da CAIXA, bem 
como dos materiais e equipamentos porventura não assentados. 

) 

24.1 __! Desde já, o TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR se obrigam a guardá-las, 
conservá-tps e a entregá-las à CAIXA, de imediato, quando por esta solicitado, sob as 
penas civ;is e criminais previstas na legislação em vigor. 

24.2 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assumem o encargo em nome da CAIXA, 
de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência deste CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO 

25 - O TOMADOR autoriza, de forma irrevogável e irretratável, a CAIXA a prestar 
informações relacionadas ao presente CONTRATO aos órgãos e entidades da 
Administração Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo. 

J 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

26 - Fica,.o TOMADOR ciente que a CAIXA não detém competência ou atribuição para 
fiscalizar a atuação do TOMADOR nos procedimentos licitatórios, sendo a CAIXA isenta 
de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais 
procedimentos. 

26.1J- O TOMADOR declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da 
execução do objeto do CONTRATO de financiamento é efetuado por engenheiros e 
arquitetos da CAIXA ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da 
aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar. 

26.2 - O ·TOMADOR declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita 
técnicairao empreendimento pela CAIXA é feita exclusivamente para efeito de inspeção 
visual para_. verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou 
em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços 
acompanhados pela CAIXA, engenheiros e arquitetos da CAIXA ou prepostos. 

26.3 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a 
CAIXA e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro 
ou à imag~;n e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de 
decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou 1· ., 

inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou \ _) 
ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade 
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entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de 
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRATO. 

26.4·- Qualquer alteração contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo 
TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICAÇÃO, e por este último aprovada, ao ser 
encaminhada à CAIXA, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é 
submetidaao AGENTE OPERADOR nos casos previstos. 

26.4.1 + Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à CAIXA caso a 
alteração c.itada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste 
AGENTE FINANCEIRO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - NORMAS COMPLEMENTARES 

27 - _Aplicam-se a este CONTRATO, no que couber, as normas gerais do Conselho 
Curador do f;GTS, do GESTOR DA APLICAÇÃO, do AGENTE OPERADOR e da CAIXÁ 
para suas operações de financiamento, as quais o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR 
declaram conhecer e se obrigam a cumprir. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 
,j ' 

28 - Integram o presente CONTRATO para todos os fins de direitos, além de outros 
documentos pertinentes: 
a) Anexo r- Cronograma de Desembolso; 
b) Anexo li - Quadro de Usos e Fontes; 
c) Anexo Ili - Declaração de Funcionalidade do Empreendimento - Programa Pró-
Transporte; 
d) Declaração de Compromisso de Regularização Fundiária da Área de Intervenção do 
Emp'reendimento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REGISTRO 

29 - O TOMADOR obriga-se a promover o registro deste CONTRATO no cartório 
competente, conforme prazo estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
CONDl,CIONANTES CONTRATUAIS e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas dos 
Municípios para conhecimento, comprometendo-se a apresentar à CAIXA as 
competentes provas da realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO 

30 - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e 
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se 
como foro,· 'com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e 
qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da ( j 
Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste CONTRATO. 

1 
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E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito. 

Fortaleza 29 de dezembro de 2011 ----'---.e;._;_;; _ _ 

Local/Data 

--
Assin~t~ra do AGEN \t FI ANCEIRO 

Nome: ODILON PIRES) SO 
CPF: 170.520.173-34 · 

fi-tt~ C'Nü.:,{ t:{J _;/ td, 
Assinatura oTOMADOR/ AGENTE ' 
PROMOTOR 

Testemunhas 

li
.,,.-,[!) 

~ ~·· i; , : ' 
'ºl,.:;, ,·;i;;; 

,l - . :,:O!,![!) 
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Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 
CPF: 382.085.633-15 

SOMENTE COM S~LO DE AUTENTICIDADE 
GISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS 

· · ntõnio Tomás, 920 • Tel.: (PABX) (85) 3304.9444 
WW.CARTÓRIOMAIA.C OM.BR 

- --. Apresentado hoje, protocolado 
:,\llTOIUO e registrado em microfilme sob líÃ oNº. 

-·-- Fortaleza ~ 25 i~~ ~o~-9-. A_ . .J.J, . .l 
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

[KJ Cronograma inicial D Reprogramação 

CT nº. Estado/Município 

0319.148-113/11 MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

Tomador Programa 

PRÓ-TRANSPORTE MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

Empre~ndimento 

BRT AV. ALBERTO CRAVEIRO 

Término 0a carência 

03 /09/2013 

Total 

Valor liberado até_/_/ 

R$ 

Contrapartida 

A liberar 

R$ 23.700.000 ,00 

Investimento 

R$ 33.700.000,00 

Financiamento 

R$ 23.700.000,00 R$ 10.000.000,00 R$ 23.700.000,00 

Valores em R$ 1,00 

Referência Desembolsos 

Mês Anc;> 
FGTS % Contrapartida 

% 
Outros 

% Valor em R$ Valorem R$ Valor em R$ 
; · 

12 ~011 4.937.500,00 20,83 2.083.333,35 20,83 
01 201~ 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
02 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
03 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
04 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
05 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4 ,17 
06 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
07 -+ 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
08 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
09 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
10 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
11 2012 987.500,00 4,17 416.666,67 4,17 
12 2012 987.500 ,00 4,17 416.666,67 4,17 
01 2'013 768.055,56 4,17 324.074,07 3,24 
02 2013 768.055,56 3,24 324.074,07 3,24 
03 2013 ' 768.055,56 3,24 324.074,07 3,24 
04 2013 768.055,56 3,24 324.074,07 3,24 
05 2013 768.055,56 3,24 324.074,07 3,24 
06 2013 768.055,56 3,24 324.074,07 3,24 
07 ,. 2013 768.055,56 3,24 324.074,07 3,24 
08 l' 20131. 768.055,56 3,24 324.074,07 3,24 
09 2013 768.055,52 3,21 324.074,_05 3,21 

o oco oo ;,c,1 ~ JOt JUO,UMEW()! 

l "j;.:;:;;;,;,;, ~,,is· .e M:Cror;1,11,a, 
J'\l't~H;~:;_t ·:;,; 5 6 9 5 9 
· }/ f ,, 'l !.' illl ·)1 ~ ' ~ -~-- --------= - . 
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Total por Exercício 

Ano Valor FGTS % Valor % Valor outros % 
contrapartida 

2011 4.937.500,00 20,83 2.083.333,35 20,83 

2012 11 .850.000,00 50,00 5.000.000,04 50,00 

2013 6.912.500,00 29,17 2.916.666.61 29,17 

FORTA LEZA , 29 de dezembro de 2011 - - - --- - ------ ---- --- - - - -
Local/ D ata 

__fi-t1 IJ!-t>üP,J!&,-~~ 
Tomador 

! 
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"·~ " 
Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transp~~, 
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal ~'.J:.~Q'595tcf-

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. ALBERTO CRAVEIRO 
Contrato nº. 0319.148-13/11 

ANEXO li - QUADRO DE USOS E FONTES 

QUADRO DE USOS E FONTES 

usos 
.. 

Total lnstituicão Financeira . 

1 Investimentos 
1.1 - Item Financiável R$ 23.700.000,00 CAIXA 
Obras e Serviços R$ 23.700.000,00 CAIXA 

1.2 - Itens Não Financiáveis R$ 10.000.000,00 Recursos oróorios 
Desaorooriacão R$ 9. 700.000,00 Recursos oróorios 
Estudos e Projetos R$ 300.000,00 Recursos oróorios 

Total de Usos R$ 33.700.000,00 

FONTES 
2. Recursos Próorios R$ 10.000.000,00 
2.1 Estudos e Projetos R$ 300.000,00 Recursos oróorios 
2.2 Desapropriacão R$ 9.700.000,00 Recursos oróorios 

3. Financiamento R$ 23.100.000;00 
3.1 CAIXA/FGTS Pró Transoorte R$ 23.700.000,00 CAIXA 

Total de Fontes R$ 33.700.000,00 

lº REG1snic1 OE ff'l:!.OS e OOCUMEN"O. 

J 
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Declaração de Compromisso de Regularização Fundiária da X'~ . te: 1 

de Intervenção do Empreendimento ·, ... ~r,:i,-.~ · 

Grau de sigilo 

#00 

·' 
O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, com sede na Rua General Bezerril, nº. 755, Centro, 
Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MP sob o nº. 07.954.605/0001-60, neste ato 
representaçfo por sua representante legal LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS, RG nº. 
95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-15, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA 
FEDER~L. em atendimento às obrigações do Contrato de Financiamento e Repasse nº. 
0319.148-13/11, previstas na cláusula DÉCIMA QUARTA, que: 

j 

a) compromete-se a regularizar a situação fundiária da área de intervenção do 
empreendimento localizado à AV. ALBERTO CRAVEIRO. O prazo para cumprimento do 
disposto nesta alínea coincidirá com o prazo de amortização da operação contratada, qual 
seja, setembro/2033. 

~ ( 

b) compromete-se a respeitar a legislação urbanística em vigor e as áreas de domínio, 
posse e/ou propriedade de Ente da Federação com edificação em uso operacional por 
parte desse Ente. 

1 . \ 
DECLARA também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de 
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e estar ciente de que a 
falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. 

Fortaleza 
Local/Data 

-~~ti ~.?é.~~ ~é-~14 
RepresentaKteclõ Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 

,, 

f 

29 de dezembro de 2011 --- -----

959 

~AC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 1 

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) 
caixa.gov.br 

27.849 v001 micro 



h ~ FORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVIII FORTALEZA, 04 DE JUNHO DE 2010 N° 14.316 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI N° 9653 DE 04 OE J UNHO OE 2010 

Altera o art. 1° da Lei nº 
9.586/09, que autonza o chefe 
do Poder Executivo a contrair o 
empréstimo que indica e dá ou
tras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art, 1• - O art. 1• da Lei n• 9.586, de 30 de dezembro de 2009, 
passa a vigorar com a seguinle redaçao. • Art. 1 ° • Fica o chefe 
do Poder Executivo Munic,pal autorizado a realizar operaçao de 
crédito interno. até o limite de RS 350.000.000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de rea,s), Junto á Caixa Econômica Federal, 
destinado â execuçao do Programa de Aceleraçao do Cresci
mento da Mobilidade Urbana (PAC), para execuçao das ações 
necessárias para a Copa do Mundo FIFA Brasil • Fortaleza 
2014, observadas as disposições legais em vigor para contra
taçao de crédito." Art. :20 - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de 
junho de 2010. Lulzlanne de Oliveira Uns - PREFEITA MU
NICIPAL DE FORTALEZA. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Municlp10 de Fortaleza , por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a NOGUEIRA E CORDEIRO LTDA. por 
meio do seu representante Sr'. Mana Leonice Ribeiro Dourado. 
OBJETO: O presente contrato tem por ob/eto a contrataçao de 
empresa rornecedora de trnbalhos grãficos para serem utiliza
dos na execução do projeto juventude e cultura em movimento. 
VALOR DO CONTRATO: O preço global do contrato é de 
RS 44.996,30 (quarenta e quatro míl novecentos o noventa e 
seis reais e trinta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade 04. 122.0003.2003.0006, Elemento do Despe
sa 33.90.39 Fonte de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete 
da Prefeita de Fortaleza. VIGÊNCIA: A vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos limites legais. SIGNATÁRIOS: 
Evolino do Sousa Ferrei ra • CHEFE DE GABINETE DA PRE
FEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA, pela CONTRATANTE. 
Maria Leonlce Ribei ro Dourado, pela CONTRATADA. DATA 
DA ASSINATURA: 24 de maio de 2010. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Município de Fortaleza. por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a RÔMULO L. DE BRITO EPP. por meio 
de seu representante Sr, Rõmulo Loureiro de Brito. OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto a ccntrataçllo de empresa 
pessoa tisica ou jurídica parn fornecimento do material de ex
pediente objetivando garantir a realizaçao das atividades e 
eventos do projeto juventude e cultura em movimento. VALOR 
DO CONTRATO: O preço global do contrato é de RS 28.491,66 

(vinte e 0 110 mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 
14.422.0120.2280.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 
de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete da Prefeita. VI
GÊNCIA: Este contrato terá prazo de vigência do 12 (doze) 
meses contados a par1ir de sua assinatura, sendo considerado 
concluído com a entrega definitiva do seu objeto. SIGNATÁ
RIOS: Eveline de Sousa Forreira - CHEFE OE GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. pelo CONTRATAN
TE. Rômulo Lo urei ro de Bri to, pela CONTRATADA, DATA DA 
ASSINATURA: 24 do maio de 2010, 

COMUNICADO - Em cumprimento ao disposto 
no inciso 11, anigo 6°, do Decreto Municipal nº 12.659, de 23 de 
abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Município nº 
14.287, a Comissão de Trabalho Fortaleza Bela Quero Te Ver. 
vem através deste Comunicar o recebimento do Carta de ln
tenção para celebraçao de Termo de Cooperaçao, protocolada 
pela empresa PACTUAR CONSULTORIA E MARKETING SO
CIOAMBIENTAL LTDA .. que tem por objelo a recuperação 
física, limpeza da área, preparo do solo, implanta<;ao de novo 
Projeto Paisagístico do canteiro central da Av. Dom luís e 
campanha de educação ambiental para os usuános do entorno, 
sem que haja qualquer custo financeiro para Prefeitura de 
Fortaleza. Desta data, determina-se o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, para quaisquer outros pretensos cooperantes apresenta
rem, se desejarem. Carta de lntonçao, para o mesmo objeto. 
FOr1aleza. 01 do junho de 2010. COMISSÃO DE TRABALHO 
FORTALEZA BELA QUERO TE VER. 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
L ICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO/ADIAMENTO 

PROCESSO: Pregão Eletrónico nº 01/2010. 
ORIGEM: Gabinete da Prefeita • GP. 
OBJETO: Conlrataçao de empresa para a execução dos servi

ços de tcrceirizaçao de mão-de-obra, nas categorias 
profissionais descritas no Anexo I deste Edilal, para 
atender as necessidades do Gabinete da Prefeita de 
Fortaleza, Casa Abrigo e Centro de Referência da 
Mulher, por um período de 12 (doze) meses, poden
do ser prorrogado nos limites da lei e mediante jusli
ficativa do interesse público. 

A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO à IMPUGNA
ÇÃO apresentada pela empresa RENT SERVIÇOS EMPRE
SARIAIS LTOA aos termos do Edital em epigrafe. A Pregoeira 
Comunica também aos interessados que o refendo processo 
com o início da abertura das propostas anteriormente marcado 
para o dia 21 de maio de 201 O ás 08h30 ocorrerá somente no 
dia 08 de fUnho de 2010 ás 08h30 e o inicio da sessão de dis
puta de lances, ocorrerá no dia 08 de Junho de 2010 ás 15h00, 
no endereço eletrônico w·w·w.licitacoes-e.eom.br. O edital e as 
referidas decisões poderão ser lido e obMo no endereço acima 
mencionado e as informaçóes sobre o mesmo serao dadas 
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FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2009 

5912099 At1vldades de pôs,produçao c1nema1ográfica. de videos e 
de programas do tetov,são nao especdicadas antonormon. 
to 

7420001 Atividades de produçõo de fotografias, exee10 aé,ea e 
submarina 

7420002 Atrvídades de produçao de fotografias aéreas e subman-
nas 

9002702 Rcstauracao de obras de arte 
5811500 Ed1cao de livros 
5821200 Edi~o 1n1cnrada à imoressào de livros 

5911102 Pro<fucáo oe r,lmes para publicidade 
7119703 Serviços do desenho técnico relact0nados à arqui:etura o 

c~nhana 
7410201 Oes,gn 
9102301 Atividooes de museus e d~ cxp1oraçao de lugares e pré-

dk>s históncos e atrar..61>s similares 

ANEXO 11 
SERVIÇOS TÍPICOS DE TECNOLOGIA 

1.1 Anâlise e desenvolvimento de sistemas 

1.2 Prog1amaçao 
1.3 Processamento de dados e congónc,es 

1.4 Elaboraçao de programas do computadores, inclus,ve de 
jogos êkHrõn1cos 

1.5 Lieenc1amen10 ou cessão de direito de uso de programas 
de comput,içao 

1.6 Assessona e consuttona om inro,matica 
1.8 Planejamento, eonteeçao, manuienç.ào e aluDhzaçao de 

pég1nas eletrônicas 

2.1 Serviços do pesqu1s.as e desenvolvimento do qualquer 
natureza 

3.2 ExplOraç.ao de salões de festas. centro do convon,çoes, 
oscritónos v1rtua1s, stands. quadras espon.ivas, es1âdios, 
g1nas1os. tiiuc:h16nos, casas de espetáculos, p.ar(lues de 
ó1versões, eanchas e congêneres. para realizaçao de 
evc-ntos ou negó(>OS de qualquer na1ureza 

7.1 Engenharia. agronomia, agrimensura. arqu11e1ura. geolo· 
91a, urbanismo, paisagismo e rnnnénores 

10.3 AgeneMtmento. CO<retDgom ou lntormadtaç.êO de direitos do 
loropnedode mdusutal. anlsttca ou Ji!orána 

ANEXO Ili 
SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL 

7.5 Reparaç-Ao. consol'\'aç:ao e reforma o·e edifioos. estradas, 
pontos. portos o congêneres (exceto o romecimcnto oe 
moreadonas prodtwdas pelO prestador dos S0t'VIÇ()S, fora 
do local da prestaç.ão dos $Crviços, que fico sujeito ao 
ICMS) 

8.2 OualQver natureza (EducaçAo I Ens1no) 

12. 13 Produç-ao. mediante ov sem encomenda próv,a. do évon-
10s. espettlcuk>s, entrevistas. shows, ballet, danças. desf1-
'8s, baites. 1eatros. óporas. concertos. recata,s, festrvai5 e 
conoéneres 

12.16 Elt'ibiçao de filmes. entrevistas, mu$1.c;a1$, espetáculos. 
$ho'A•s, concertos, desfilés, óperas, competções esponi-
va.s. do desttoza 1nteloc1ua1 ou congêneres 

13.1 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem. du· 
blaoem. m,xaccm o conoêneres 

13.2 Fotografia o c1nomatografla, Inclusive rcvelaçao, ampha-
cao. cópia, rcprodul".An, 1rucaaem e conoonercs 

14.5 Restauração, reeondicionamento. acond1c,onam<in10, 
pintura. benefic,omento, lavagem. sccasom. 11n-giman10, 
gatvanoptastio, anod1Zaçào, cone, rocorte, polimenlo, 
plastificacào e conqéneres, de ob1etos Qutusquer 

17.2 

32.1 
38.1 

(SUPLEMENTO) QUARTA-FEIRA. PAGINA 10 

OatiJograflêjl. d~ita,çao. estenografia, expediente. secretaria 
em geral. resposta audlvol. rodaç-.ao, «1,çao. interpretação. 
revisao, 1raduç.ão. apoio e infraestrutura administrativa e 
congênercs 

Serviços de desenhos técnicos 
SeMco5 de museologia 

LEI N' 9.586 OE 30 DE DEZEMBRO OE 2009 

Autoriza o cheíe do Poder Exe
cutivo a contrair o empréstimo 
que indica e dá outras provi
dências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL OE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 • - Fica o chefe do Poder Executivo Mun1ci , 
pai autorizado a realizar operação de crédito interno, até o 
limite de R$ 350.000.000,00 (trezenios e cinquenla milhões de 
roais), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social (BNDESJ, deslinado à execuçâo do Programa de 
Aceleração do Crescimento da Mobilidade Urbana (PAC). para 
a execuçao das ações necessárias para a Copa do Mundo 
F IFA Brasil . Fortaleza 2014. observadas as disposições legais 
em vigor para contratação de crédito. 

Parágrafo Único • Os recursos resullantes do 
empréstimo autorizado nesle artigo serao obrigatoriamente 
aplicados na execuçao do programa a que se destina. 

Art. 2" • A execuçâo do Programa de Aceleração 
do Crescimenlo da Mobilidade Urbana (PAC) será acompanha
da pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos 
(COMTUR). 

Art. 3° - O Poder Executivo Municipal incluirá nas 
propostas orçamentárias anuais as dotações necessárias à 
cobertura dos encargos financeiros decorrentes da execução 
desta lei. 

Parâgraro Unico - O Poder Execullvo fica autor,. 
zado a v1nw lar, como garan1ia. as cotas de repartiçâo conslitu
cional previstas nos arts. 158 e 159. comptemeniadas pelas 
recei1as tributánas eslabelecidas no art. 156 da Cons1ituição 
Federal. conrorme previsão constante do § 4° do art. 167 do 
texto conslituclonal. além de outras garantias em direito admiti 
das. 

Art. 4° - Esta le i entra em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. em 30 de dezembro de 2009. 

Luizianne de Oliveira Uns 
PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA 

EXTRATO OE PUBLICAÇÃO • ESPÊCIE: Con• 
1ra10 de Compra. CONTRATANTE: Município de Fortaleza. 
pessoa jurídica de dire,to público. com sede na Av. Luciano 
Carneiro. n• 2235. CNPJ nº 07.954.60510001-60. ncslc alo 
represen1ado pela Cheio de Gabinete. Sra. Eveline de Sousa 
Ferreira. CONTRATADA: Maria do Socorro Silva Bezerra • ME. 
inscrita no CNPJ n• 5.696.30310001 -04. com sede na cidaoe de 
Fortaleza-CE, na Rua Eduardo Garcia. nº 85 • Aldeota. repre
sentada por representante legal Sr. Márcio Rodrigues de Olivei
ra, inscrito no CPF sob o nº 923.465.963-53 e portador da Cé
dula de Identidade nº 96013004896 SSP/CE. residente e domi
c1hado nesta capital . OBJETO: Contrataçao de empresa para 
rornecimento e instataçâo do equipamenlos de apoio destinado 
ao Palácio do Bisbo, localizado na Rua sao José. nº 01. Cen
tro. Conrorme especificações e quantidades descritas no Ane
xo 1. parte integrante deste edital. VALOR GLOBAL DO CON
TRATO: O valor global de RS 32.960.30 (lrinta e dois mil. nove
centos e sessenta reais e trinla centavos). VIGÊNCIA: A vigên
cia do contrato terá seu térm ino final vinculado ao término da 
garanlÍa dada pelo fabricante excius,vamente no que se rela-
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MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. DEDÉ BRASIL . 
.. · Contrato nº. 0319.142-59/11 
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, 
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA/CE, DESTINADO À 
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO 
ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE 

Por este i,nstrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao 
final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a 
seguir ajustada: 
,·, , , . 
\.., .. ,. 
I ·.: ·AGEN"FE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo 
Deor.eto-Lei n~. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 
de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, 
rêge·n-d·o.:.se~ pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste 
ato :· Nfpresêiít'a"cJà pelo(a) Superintendente Regional da Süperintendência Regional 
Foitalézé;· Sr.' ··oailon· Pires Soares; HG nº. 1346114 SSP/CE, CPF nº. 170.520.173-34, 
residente à Av. Edílson Brasil Soares, 1768, casa 01, bairro Edson Queiroz, Fortaleza/CE, 
dorâvà'nte clesignada simplesmente CAIXA. . 

' ' . '.~·. ,, ; .( . 
11 _:. ·TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR - MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 07.954.605/0001 -60 representado pela sua Prefeita Sra. Luizianne de 
Oliveirã .'Lins, RG nº. 95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-15, brasileira, solteira, 
jornalista profissional, residente à Rua Eugênio Porto, 71 , Apto 302-A - bairro José 
Bonifácio, Fortaleza/CE, doravante designado TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR. 
. ·t,: '\ .• ,. , .; 

Ili- DEFINIÇOES 

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento 
autorizado pelo AGENTE OPERADOR; 

AGENTE OPERADOR - agente responsável pelo controle e acompanhamento da 
execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do FGTS e aquele que 
contrata as operações de financiamento com o AGENTE FINANCEIRO; t 
AGENTE PROMOTOR - agente responsável pela execução, acompanhamento e 
fiscalização das ações propostas no financiamento; 

27.844 v007 micro 
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MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. DEDÉ BRASIL 
Contrato nº. 0319.142-59/11 

BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária 
das quotas do Fundo de Participação do Estado - FPE e do Fundo de Participação do 
Município - FPM; 

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do TOMADOR, 
em .pgência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, com a finalidade específica de registrar 
os r recur~~s financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da 
contrapartida financeira do TOMADOR; 

CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA - CONTRATO de garantia fidejussória, 
celebraq9 entre a CAIXA, o GARANTIDOR e o TOMADOR, que tem por objeto a 
obrigação da GARANTIDORA em assegurar todas as OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS do 
TOMADOR, decorrentes do presente CONTRATO de financiamento; 

,J 

CONTRA TO EM CONTRAGARANTIA - CONTRA TO de vinculação de receitas e de 
cessão e transferência de crédito em contragarantia, celebrado entre a UNIÃO e o 
TOMADOR referente ao presente CONTRATO de financiamento; 

FIEI; DEPOSITÁRIO - Pessoa Jurídica que assume o encargo pela boa guarda, 
conservaçãp e entrega dos livros e/ou documentos fiscais , notas fiscais, faturas, 
duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de 
compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste CONTRATO, dos documentos 
fiscais referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os 
EMPREENDIMENTOS, além de maquinas e equipamentos adquiridos. 

j' 

GARANTIDORA - A UNIÃO, por solicitação do Tomador, com fundamento no art. 40 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e na Lei nº 10.552, de 13 de novembro 
de 2002. · 

G'ESTOR DA APLICAÇÃO - Ministério das Cidades; 

INTERVENIENTE ANUENTE - agente que participa do CONTRATO de financiamento, 
concorda com os seus termos e obriga-se a acatar todas as instruções do mecanismo de 
garantié;l, respondendo civil e penalmente pelo descumprimento de suas obrigações; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - Empréstimo no valor de R$ 21.600.000,00 (vinte e um milhões e seiscentos mil reais), 
sob a -forma de financiamento concedido pela CAIXA, lastreado em recursos do FGTS, 
repassados pelo AGENTE OPERADOR à CAIXA, equivalente a 51,92% (cinqüenta e um 
vírgula noventa e dois por cento), do valor do investimento de R$ 41.600.000,00 (quarenta 
e um milhões e seiscentos mil reais), nas condições estabelecidas no PROGRAMA PRÓ
TRANSPORTE, observadas as condições estabelecidas neste CONTRATO. 
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1.1 - N presente operação de crédito encontra-se excepcionalizada no âmbito do 9ºR da 
Resolução, Nº. 2.827, de 30/03/2001, suas alterações e aditamentos, do Conselho 
Monetário Nacional. 

1.2 - O TOMADOR do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, 
quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 
1962/2011/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 26/05/2011. 

, ,r.) 

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETIVO 

2 - O CONTRATO tem por objetivo a implantação do Empreendimento BRT Av. Dedé 
Brasil, ~ odalidade operacional Transporte Mobilidade Urbana, nos termos da Lei 
Municipç1·l nº. 9586/10, de 30/12/2009, com a alteração feita pela Lei nº. 9653, de 
04/06/201 O, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 2.505.552 
habitantesr no Município de Fortaleza, no âmbito do PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. 

2.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues 
pelo TOMADOR à CAIXA e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste 
CONTRATO integram este instrumento, não podendo, em hipótese alguma, ser alterados 
sem.~a prévia e expressa autorização da CAIXA, o que se aplica, também, ao Cronograma 
de Desemb_olso constante do Anexo 1. 

CLÁUSULA ,TERCEIRA - CONTRAPARTIDA 

3 - Obrig:a-se o TOMADOR a participar do investimento mencionado na CLÁUSULA 
PRIMEIRA - OBJETO, a título de contrapartida no valor de R$ 20.000.000, (vinte milhões 
de reais), equivalente a 48,08% (quarenta e oito vírgula zero oito por cento) do valor do 
lnvestimemto, mediante depósito antecipado a cada desembolso, em CONTA 
VINCULADA ao presente CONTRATO, aberta em agência bancária da CAIXA. 

3.1 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o 
TOMADOR obriga-se a executar, sob suas expensas, obras e serviços previstos como 
investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os 
cronogramas de execução das obras na forma proposta, sendo que a sua não 
observância reserva à CAIXA o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais 
definidas neste instrumento. 

3.2 - Obriga-se ainda o TOMADOR a realizar, com recursos próprios, as contrapartidas 
correspondentes à diferença entre o custo global orçado e o montante do 
FINANCIAMENTO e quaisquer outros excessos que se verifiquem na execução do plano 
orçado, aplicando-os prévia e concomitantemente com os valores do crédito ora 
contratado. · 
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CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO 

4 - O prazo para realização do 1° (primeiro) desembolso de recursos do financiamento é 
de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, sendo 
adrt;JWda prorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do 
TOMADOij:, desde que previamente acatada e autorizada pelo AGENTE OPERADOR e 
por deliberação da CAIXA. 

4.1 - O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela CAIXA, respeitada 
a programação financeira do FGTS, e o Cronograma Físico e Financeiro, ficando sua 
liberaç~o condicionada à efetiva execução das respectivas etapas das obras e/ou 
serviçps, a ser atestada pela CAIXA, observado o disposto nos subitens desta Cláusula. 

' 
4.2 - Os Fecursos de que trata o item 4.1 são disponibilizados em dois dias úteis após o 
recebimento dos recursos pela CAIXA - AGENTE FINANCEIRO, sendo creditados na 
conta bancária individualizada do TOMADOR, CONTA VINCULADA a este CONTRATO, 
onde previamente são depositados os recursos oriundos da contrapartida, aberta na 
agê/;lcia da CAIXA - Agência lracema - 0031 , sob o Nº 170-6 e, devendo, 
obrigatoria)fjTlente, destinar-se ao pagamento dos faturamentos aceitos pela CAIXA, 
constante no documento de solicitação de desembolso. 

4.3 - As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização 
monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e/ou serviços. 

4.3;1 7ro TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR concordam com o disposto no subitem 
anteriór, e assumem, perante a CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferenças 
de atualização que incidam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por 
terceiro's. · 

4.4 - A libera'ção das parcelas do financiamento fica condicionada à apresentação, pelo 
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, e à análise e aceitação pela CAIXA, da 
docclmentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do 
cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no MANUAL DE 
FOMENTO, divulgado pelo AGENTE OPERADOR do FGTS, aplicáveis ao PROGRAMA 
PRÓ-TRANSPORTE, ao qual o TOMADOR declara conhecer e acatar em todos os seus 
termos. 

4.4.1 - O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja documentação 
de titu'Íaridade esteja(m) pendente(s) de apresentação, observa a condição para início de 
desembolso em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a 
liberação dos,.. recursos na medida da regularização da(s) pendência(s). 

4.4.1.1 - Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste 
CONTRATO, especialmente àquelas relacionadas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -
GARANTIAS, o TOMADOR, antesRil.êi~ X-fDêdi'~ ia~ , .. '' í:izâ<jãõ)~e início das obras, em 

4 
27.844 v007 micro 

•,' 

() 



. __ .. ~ .. ' 
,.,· ~·-......:.' 
Fis ~ \ 

Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transp~itfl :: ··· 
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal \l~ .,_o 1 

~0 fl ,·l",I.C,:. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. DEDÉ BRAStC··· ,~-· 
Contrato nº. 0319.142-59/11 

qualquer das áreas afetas ao projeto de que trata a CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO 
deste ins'trumento, certifica-se da regularização da área objeto da autorização, para 
assegurar o desembolso dos recursos relacionados à área em questão. 

4.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização 
da titu laridade da(s) área(s) relacionada(s) na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
CONDICIONANTES CONTRATUAIS permanecerá(ão) em vigor até que seja(m) 
regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente 
de o TOMADOR ter autorizado o início das obras. 

4.4.2 - O desembolso da última parcela constate do cronograma será de, no mínimo, 3% 
do valor~do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos 
termos das condições pactuadas. 

CLÁUSUlA QUINTA - JUROS 

5 - Sobre o saldo devedor do presente CONTRATO, inclusive no período de carência e 
até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no DIA ELEITO, juros à taxa 
anual nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano). 

CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO 

6 - É devida pelo TOMADOR à CAIXA a seguinte remuneração: 

6.1 - Ta~a de Administração 
r 

6.1.1 - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal de 2% a.a. (dois por cento 
ao ano), Cincidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste 
CONTRATO, cobrada junto com os juros na fase de carência, e com a prestação na fase 
de amortização. 

6.1 .2 - O valor da remuneração da CAIXA pode ser revisto pelo Conselho Curador, a 
partir da apreciação de relatório resultante de auditoria, que faça levantamento dos custos 
dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS. 

6.2 - Taxa de Risco de Crédito 

6.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal de 0,5% a.a. (zero vírgula 
cinco por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado. 

6.2.2 - A ,CAl~A providencia, anualmente, avaliação econômico-financeira do TOMADOR, 
de forma a identificar o seu novo conceito de risco de crédito. 

6.2.3 - O TOMADOR encaminha à CAIXA, até 30 (trinta) de abril de cada ano, a 
documentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior, 
consistente na documentação contábil dos 4 últimos exercícios financeiros, consolidando 

. .., ,~ -~ "'JC~ ,, r ~ 'j ·· L , .. '"G"'"·•- .. ;. 1 ttLij .J 1 .(~ U t:: l; _J;:, • li 'l,\Jirl(;fl/ • í;~ 
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a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
com suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, 
suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais. 

6.2.'3.1 - Qitnão atendimento pelo TOMADOR do subitem 6.2.3 é causa de suspensão do 
desembolso ou de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da 
CAIXA. 

6.2.4 - Íô-" taxa de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o 1° (primeiro) 
desem_bolso dos recursos, junto com a parcela de juros na fase de carência, e com a 
prestação na fase de amortização. 

6.2.5 - No ev~ntual aumento do risco de crédito do TOMADOR, por ocasião da avaliação 
econômico-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco 
de Crédito ajustado nesta Cláusula pode ser alterado até 1,00%, que é o limite máximo 
permitido no MANUAL DE FOMENTO vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

7 .. A atualização monetária do presente CONTRATO é realizada da seguinte forma: 
,, 

7 .1 - Sot>re cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao 
período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês 
subseqüente. 

7 .2 - O saldo ,devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados 
no primeiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária 
idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

7.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicada a atualização 
monetária proporcional pelo critério de ajuste pro rata dia útil ou outro definido em 
legislação específica vigente à época do evento, utilizando o índice adotado para o 
reajustam,ento das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último 
reajuste do saldo devedor e a data do evento. 

7.4 - Na l')ipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas 
vinculadas dq. FGTS, o saldo devedor, bem como as prestações deste CONTRATO, para 
todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação 
específica do Conselho Curador do FGTS. 

CLÁUSULA OITAVA-PRAZO DE CARÊNCIA 

8 - O prazo'' de carência do financiamento é de 22 (vinte e dois) meses, contados a partir 
da data de assinatura do CONTRATO, e ~~2~~-~Ú ~f:°i~~e~j~q:~;c;~e-Jl~v~~!mo, por até metade 

27.844 v007 micro 
i--~! •"l('' " ' 6 
:1 pf,·,,.'\\ .';~·;: 

i.vi.i~1.!:~~ •1· 69 61 



CAIXA 

/ .---.:..· ... ~ ,~' 
,/ -: .... , :e 

,{ fts 5 't, 

Contrato de Financiamento - Programa Pró-Tran~~ó e 
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal ~x.o\<',.;-(' 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. DEDÉ BRASIL 
Contrato nº. 0319.142-59/11 

do prazo ora estabelecido, mediante requerimento expresso do AGENTE PROMOTOR ou 
TOMAD0R à CAIXA. 

8.1 - De acordo o cronograma apresentado no Anexo 1, o término do prazo de carência é 
03/09/2013. 

8.2 - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização 
deste CONTRATO no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o 
TOMADOR ciente e anuente da referida redução. 

CLÁUSULA NONA-TARIFAS, TAXAS e MULTAS 

9 - As alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo TOMADOR ensejam 
o pagamento de tarifas operacionais à CAIXA, destinadas a fazer face às despesas 
decorrentes da realização das atividades de análise técnica de engenharia e trabalho 
sócio-ambiental da reprogramação contratual e da atividade de processamento da 
respectiva reprogramação, conforme Tabela de Tarifas publicada pela CAIXA e afixada 
em suas .agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo TOMADOR por 
ocasião da solicitação de alteração contratual. 

9.1 - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo 
TOMADOR, as multas do Banco Central do Brasil - BACEN, decorrentes da modificação 
das informações registradas no Cadastro da Dívida Pública - CADIP. 

9.2 - As alterações contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, do Conselho Curador 
do FGTS, do· Gestor da Aplicação, do AGENTE OPERADOR do FGTS ou por normas de 
contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de tarifas, 
taxas ou, multas. 

}-

9.3 - 0 TOMADOR obriga-se a reembolsar, à CAIXA, todas as multas e penalidades a 
esta impostas pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelo AGENTE OPERADOR do 
FGTS, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis 
exclusivamente ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade nas obras ou por estar 
o TOMADOR em situação irregular que não lhe permita receber recursos do FGTS. 

CLÁUSULA DÉCIMA - UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL 

10 - É facultado ao TOMADOR utilizar o saldo residual, se houver, do valor do 
empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da 
conclusão e alcance integral do objetivo originalmente contratado. 

10.1 - . ·Para tanto, o TOMADOR comunica oficialmente o seu interesse à CAIXA, 
observando-se que a CAIXA tem o prazo máximo de 120 dias corridos, a contar da data 
do último dese"mbolso de recursos, para comunicar ao AGENTE OPERADOR. 

• ·· J 

K~t;isl!o ,ícrol!m!i1c: 

27.844 v007 micro 6961 
,. 





. , t 

tAIXA 
,t 

• J. 

'/~-;,~~~~') 
(,,Q 

Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transpotfê\ -@ ; 
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal \{b ~ -- , 

-...__('I- r , 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. DEDÉ BRASIL 
Contrato nº. 0319.142-59/11 

10.2 - Fica ciente o TOMADOR de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido 
implica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS. 

:, .,,, 

10.3 - 1).. reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e 
condições impostas pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA, e como tal está sujeita à 
cobrança:.de tarifa(s) operacional (is). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AMORTIZAÇÃO 

11 - O financiamento concedido pela CAIXA ao TOMADOR é amortizado de acordo com 
as seguintes condições básicas: 

I 

11 .1 - Prazo de amortização de 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir do 
término do período da carência. 

11.2 - A~ prestações são pagas mensalmente, no DIA ELEITO, vencendo-se a primeira 
no mês ·subseqüente ao do término do período de carência previsto na CLÁUSULA 
OITAVA - PRAZO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE CARÊNCIA, sendo 
calculadas de acordo com o Sistema Francês de Amortização - Tabela "Price". 

11.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto no CONTRATO, o saldo 
devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo devedor remanescente é exigível e 
cobrado pela CAIXA juntamente com a última prestação. ,, 
11.4 - O Dl1A ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 03 de cada mês. 

CLÁUSULArDÉCIMA SEGUNDA - GARANTIAS 

12 - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações 
contraídas neste CONTRATO, o TOMADOR oferece à CAIXA: 

12.1 - Vin·culação de receita do município 

12.1.1 - O TOMADOR outorga à CAIXA, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis 
para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio 
e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, 
conforme estabelecido nos incisos I e li do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e 
pela Lei Municipal nº. 9586, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do 
Município, em 30/12/2009, com a alteração feita pela Lei Municipal nº. 9653, de 
04/06/2010, até o limite do saldo devedor atualizado. 

12.1.2 - ,Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de 
assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o TOMADOR, como 
forma-e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à CAIXA, em 
caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, 
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mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cessão ora estipulada se faz a título "pro 
solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela CAIXA. 

12.1.2.1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do TOMADOR, a CAIXA solicita ao 
BANCO, DO BRASIL S/A, a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do 
encargo, nos termos do ACORDO OPERACIONAL firmado entre a CAIXA e o BANCO 
DO BRASIL S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento. 

12.1.2.1.1 - Fica o TOMADOR ciente neste ato que, por força do acordo operacional 
supracitado, o BANCO DO BRASIL comprometeu-se a: 

1 - r"1.ão acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se tratar de 
ordem judicj_al; 
li - obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja 
dívidas junto,ao Tesouro Nacional, junto ao BANCO DO BRASIL e junto à CAIXA; 
Ili - pagar à CAIXA, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva 
retenção.r de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das 
obrigações vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes. 

12.1.3 - O· montante financeiro estabelecido no subitem anterior vincula-se à margem de 
garantia do TOMADOR liberada por ocasião da formalização do CONTRATO de 
Repactuação ·de Garantias e Outras Avenças, a ser firmado entre o TOMADOR, a 
CAIXA e a UNIÃO, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

12.1A - A GARANTIDORA presta a garantia nos termos e condições descritas no 
CONTRATO de Garantia Fidejussória, que é celebrado em separado, por meio do qual 
reconhece e aceita o presente CONTRATO na qualidade de GARANTIDORA. Essa 
garantia é prestada em caráter irrevogável e irretratável até a efetiva liquidação das 
obrigações do TOMADOR, responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pelo TOMADOR, comprometendo-se, na hipótese de 
inadimplemento por parte desse, a honrar as obrigações pecuniárias por ele assumidas. 

12.1.4.1 -, ,A GARANTIDORA ainda se obriga a garantir e repassar os valores devidos 
referentes ao presente financiamento, quando da ocorrência da INADIMPLÊNCIA por 
parte do TOMADOR. 

12.1.5 - A GARANTIDORA renuncia expressamente o benefício de ordem e se 
compromete a comunicar à CAIXA qualquer alteração ou disposição normativa que 
coloque em risco o financiamento do crédito ora concedido. 

12.1.6 - Na .hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o TOMADOR 
outorga à CAIXA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e 
suficiente. à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que 
complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da CAIXA, ser declarado 
o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual 
devidamente atualizado. 

9 
27.844 v007 micro f 



,-
· '. r..' . .., .,r.., ae 
-.. ::-;---·~ 

1/ 

"' 4 ' 

êÀIXA 
I / . Ç,"f) \ IQC,$~ 

Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transpdrt ·~~~ .... 
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal '-0, ~,,,% 

°\: (Y. - ,r 
, , ~ Prn\ r _r 

MUNICIPIO DE FORTALEZA/BRT AV. DEDE BRASIC' ,·. 
Contrato nº. 0319.142-59/11 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE 
PROMO{TOR 

t 

13 - Gonstituem obrigações do TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, independentemente 
de owtra$,tprevistas neste CONTRATO e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do 
AGENTE OPERADOR e da CAIXA: 

13.1 - Obrigações do TOMADOR 
a) manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FG]S, à CAIXA e o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
b) a·comp~{ilhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, 
comunicando à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a 
identificar; , 
c) responsabilizar-se pelo retorno à CAIXA do empréstimo nos prazos e condições 
estabelecidos no presente CONTRATO; 
d) comtmicar à CAIXA qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as 
garantias oferecidas; 
e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a 
dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária; juros e taxas 
devidos; 
f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento; 
g) pagar todas as importâncias devidas por força deste CONTRATO em Agência da 
CAltXA, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, previstas na 
CLÁUSULA NONA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS e CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -
IMPONTUALIDADE; 
h) contabilizar os recursos recebidos no presente CONTRATO, a ele fazendo referência, 
em conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras; 
i) arquiyar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das 
despesas que permanecerão à disposição da CAIXA pelo prazo de 05 anos após a 
liquidação da dívida; 
j) na ocorrência de contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor e para 
assegurar a execução do objeto do empreendimento, consignar no edital que as 
empresas participantes não poderão ter restrições junto à CAIXA e ao FGTS; 
k) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
documentação comprobatória; 
1) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução e 
desenvolvimento das etapas de obras/serviços; 
m)utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, 
exclusivamente para os fins estipulados no CONTRA TO; 
n) manter vigentes as licenças, durante o prazo do financiamento; 
o) permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horário comercial, às 
instalações do projeto e obras, bem como a todos os documentos, informações e registros 

? R~GISí 1?0 ú;: 1 i .i'L ~JS E DOCU~ií)i :-íh 
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contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao TOMADOR, com pelo menos 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência; 
p) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo 
quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto; 
q) afixar;,r•em local visível ao público, 01 (uma) placa de identificação do empreendimento, 
conforme modelo definido pela CAIXA, mantida durante toda a execução do 
empreendimento; 
r) divulg~r. em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do 
CONTRATO o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome 
da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE FINANCEIRO, obrigando
se o TOMADOR a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde 
ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 
s) f(?rnecer à CAIXA, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambiente; 
t) apresentar à CAIXA Relatório Final de Implantação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA 
QUART ~-- CONDICIONANTES CONTRATUAIS; 
u) cumprir, no que couber, a se manter em conformidade com todas as obrigações aos 
bens materiais de interesse para a preservação da memória coletiva, caso a área de 
intervenção e/ou o entorno do EMPREENDIMENTO tenha sido objeto de tombamento, no 
âmbito federal , estadual ou municipal; 
v) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas 
regularizadas, caso qualquer das partes da área de intervenção seja contígua à área 
cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena; 
x) informar imediatamente à CAIXA sobre assuntos ambientais em que pesem ações 
judiéiais, inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério 
Público, ações civis públicas, Termo de Ajustamento de Conduta assinados com o 
Ministério Público ou órgão ambiental; 
w) inserir e manter atualizadas as informações no Portal de Acompanhamento de Gastos 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014; 
y) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, 
AGENTE OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento às normas e legislação vigente. 

13.2 - Obrigações do Agente Promotor 
a) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta solicitado, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
documentação comprobatória e relacionados ao presente CONTRA TO; 
b) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução das obras 
e o cumprimento de outras estipulações contratuais; 
e) utilizar I os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, 
exclusivamente para os fins estipulados neste CONTRATO; 
d) manter vigentes, durante o prazo do financiamento, todas as licenças, autorizações e 
demais ~2(igências dos órgãos governamentais, para a condução de suas atividades; 
e) fornecer à CAIXA cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambient~~EG!"T'"'O :·v: 1-1·-, ,, ''L·:.: DOl'UHE , 
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f) assegurar a execução das obras conforme pactuado neste CONTRATO, promovendo 
licitação na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do 
empreendimento, com vistas à obtenção do melhor resultado; 
g) manter-se em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no 
Boletim de Desembolso, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
h) manter-se em situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS e.,à CAIXA; 
i) responsabilizar-se pela implantação, operação e manutenção do empreendimento; 
j) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, 
AGENTE OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento às normas e legislação vigente. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS 

14.1,,- Condições de Eficácia: 
.,r 

14.1.1 - A eficácia do presente CONTRATO está condicionada à apresentação à CAIXA, 
pelo. TOMADOR, do CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA e do CONTRATO EM 
CONTRAÇ3ARANTIA, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e 
da Resolução nº 48, de 2007 do Senado Federal e devidamente formalizados, válidos e 
eficaze~( nos termos da Legislação Civil. 

14.2 - Condições Resolutivas 

14.2.1 - Sob pena de resolução do CONTRATO de financiamento fica condicionado que: 
a) O TOMADOR apresente o presente CONTRATO à CAIXA, devidamente assinado no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura, observadas 
as ~xigências legais de registro deste CONTRATO no(s) cartório(s) competente(s), bem 
como de ,.,publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do 
CONTRATO ao Tribunal de Contas dos Municípios, apresentando à CAIXA as 
competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da 
CAIXA; _, 

,<· 
14.3 - ç ·ondições para Início do Desembolso 

J 

14.3.1 - C_omo condição para realização do 1° (primeiro) desembolso: 

a) O TOMADOR compromete-se a: 
1) atender integralmente todas as condições de eficácia e resolutivas expressas neste 
CONTRATO; 
11) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da 
execução e fiscalização da obra; 
Ili) apresef.11tar documentos comprobatórios do resultado do processo de contratação de 
terceiros; 
IV) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - LI do projeto; 
V) apresentar o Cronograma Físico e Financeiro do empreendimento; 
VI) apr~sentar documentação referente ao processo de regularização da(s) área(s) de 1)JJ intervenção, revestida das formalidades1E¾JJ~iêí .1G ti;.: ·11;L~J, e üGCU\ii:.i~TOS 
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VII) apresentar a aprovação do projeto do empreendimento pelo Ministério das Cidades; 

14.3.2 - Na~existência de mais de um CONTRATO de empreitada e/ou fornecimento, no 
âmbito deste CONTRATO de financiamento, desde que devidamente caracterizada a 
inexistência de interdependência entre as obras, e a critério da CAIXA, as condições para 
início de desembolso podem ser verificadas individualmente . .. 
14.4 - Condições para último Desembolso ,, 
14.4.1 - Para a realização do último desembolso, é necessária a apresentação do 
Relatório Final de Implantação, acompanhado de: 
- atestado de plena funcionalidade do empreendimento, emitido pelo prestador do serviço; 
- licença de operação ou outro instrumento aceito pela CAIXA e pelo GESTOR DA 
APLICAÇÃO . 

.,\ 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO 005 DESEMBOLSOS 

15 - A CAIXA pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao 
TOMADOR ou AGENTE PROMOTOR, suspender os desembolsos, na hipótese de 
ocorrer e,,enquanto persistir qualquer das seguintes circunstâncias: 
a) mora · no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer CONTRATO 
celebra'do pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR com a CAIXA, 
independentemente da apl icação das cominações nele previstas; 
b) irregularidade de situação do TOMADOR perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, o Cadastro de lnadimplentes - CA0IN, o Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e MPAS; 
c) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do 
TOMADOR ou a capacidade de disposição de seus bens; 
d) inadimplemento, por parte do TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, de qualquer 
obrigação assumida com a CAIXA neste CONTRATO; 
e) atraso ou . .falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos 
DA CAIXA; 
f) alteraç,ão de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o 
empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que 
contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste CONTRATO e nos demais a ele 
vinculados: 
g) na ocorrência de fato superveniente que venha afetar~ fonte dos r~cursos - FGTS; 
h) descumprimento das exigências constantes das CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -
GARANTIAS e DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE 
PROMOTOR; 
i) df?SCumprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de 
contrapartida não financeira; 
j) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por 
decisão judicial. 
k) descumprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o 
objeto/ot;>jetivo do CONTRATO o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do 

. 
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FINANCIAMENTO, o nome da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE 
FINANCEIRO, e descumprimento de comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e 
local, onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas; .; 

CLÁUSULA .DÉCIMA SEXTA - VENCIMENTO ANTECIPADO 

16 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -
SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS não seja medida suficiente para assegurar o regular ' . cumprjmento das obrigações assumidas pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR, 
constituem motivos de vencimento antecipado da dívida. 

16.1 - Também ensejam vencimento antecipado da dívida do CONTRATO, a critério da 
CAIXA: 
a) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o 
pres.ente financiamento; 
b) ililadimplemento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste 
CONTRATO; 
c) constituição, sem consentimento expresso da CAIXA, de qualquer outro ônus ou 
gravame sobre os bens dados em garantia; 
d) ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete as garantias constituídas 
em favq.r da CAIXA; 
e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do 
respectivo1processo, sem o prévio e expresso consentimento da CAIXA; 
f) retardamento ou paralisação das obras por dolo ou culpa do TOMADOR e/ou AGENTE 
PROMOTOR, ·ou no caso de justificativa não aceita pela CAIXA; 
g) deixar de concluir as obras no prazo contratual; 
h) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste CONTRATO; 
i) decurso do prazo de 01 (um) ano, contado da data da assinatura do presente 
CONTRAT10, para realização do 1° (primeiro) desembolso, sem que tenha havido 
prorrogaçã'o do prazo de utilização dos recursos, conforme estabelecido na CLÁUSULA 
QUARTA - DESEMBOLSO; 
j) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da CAIXA, 
comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado; 
k) na hjpótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da CLÁUSULA 
SEGUNDA - OBJETIVO, a CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e 
no CONTRATO, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da 
Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986; 
1) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste CONTRATO 
sem prévia e expressa autorização da CAIXA; e 
m) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro CONTRATO 
firmado pelo TOMADOR com terceiros e que, a critério da CAIXA, possa prejudicar e/ou 
colocar em.:risco o crédito ora concedido; 
n) determinação de extinção do CONTRATO por órgãos de controle externo ou decisão D 
judicial. 

27 .844 vOÓ7 micro 
14 f 



,. \ ·>:.rtd 1. 

·->~' 

tAIXA / R@~' r;;flj Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transport~~- - s~~~ 
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal \i ~ 

, , ~p~ 
MUNICIPIO DE FORTALEZA/BRT AV. DEDE BRASIL'< ..... r::i_. 

Contrato nº. 0319.142-59/11 

16.1 - Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, 
juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do. Código 
Civil, devendo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar o TOMADOR/ 
AGENTE PROMOTOR, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a 
critério da CAIXA, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer caso 
acima ele.ncado. ,,, 
16.2 - ·O TOMADOR obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e 
imediato ~ CAIXA da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de 
qualquer. situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na 
hipótese da al(nea "a" desta cláusula. 

16.3 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham 
ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o 
TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas 
a 1% (um por cento) do valor de financiamento. 

16.4 - A CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no CONTRATO, 
comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei Nº 7.492 de 
16 de juriiho de 1986. 

I' • 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - EXTINÇÃO DO CONTRATO/RESCISÃO 

17 - É assegurado à CAIXA rescindir, unilateralmente, o presente instrumento contratual, 
nos seguintes casos: 

a) não forem cumpridas todas as cláusulas resolutivas ou para início do 1º (primeiro) 
desembolso, conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CONDICIONANTES 
CONTRA TlllJAIS; 
b) por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, caso seja 
constatado o declínio da sua capacidade de pagamento e, consequentemente, do seu 
conceito de risco de crédito, antes do 1° (primeiro) desembolso; 
c) qualguer uma das condições relacionadas na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -
VENCIMENTO ANTECIPADO; 
d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das 
premissas e parâmetros do projeto analisado e, consequentemente, da seleção feita pelo 
GESTOR DA APLICAÇÃO, causados por novos valores, prazos e/ou metas físicas 
identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando 
as análises econômico-financeiras, jurídica, sócio-ambiental e de engenharia que 
subsidiaram a presente contratação; 
e) o_pra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, 
com a liquidação antecipada do saldo devedor. C) 

17 .1 - O presente instrumento poderá ser extinto: 
a) via resilição, por acordo mútuo entre a CAIXA e o TOMADOR; 

;1 
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b) via rescisão contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no presente 
CONTRATO. 

17.2·- Tanto no caso de rescisão como de resilição, a extinção do pacto dar-se-à 
mediante ~omunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a 
contratação desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam 
pertinentes, o TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, limitadas a 1% (um por cento) 
do valor de financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas previstas 
neste CQNTRATO. 

17.2.1- O valor apurado será cobrado mediante e emissão de Aviso de Cobrança ao 
TOMADOR. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - IMPONTUALIDADE 

18 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga 
é reajustada e adicionada de encargos conforme se segue: 
a) reajusteircom base no índice referido na CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o 
pagamento; , 
b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na CLAUSULA QUINTA - JUROS, 
proporclonais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento; 
c) jurosf ·de mora calculados à taxa nominal de 1 % ao mês, inclusive sobre os juros 
remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias 
compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento. 

18.1 - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo TOMADOR à 
CAIXA, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do TOMADOR, tais 
como tarifas, taxas e multas devidas conforme descrito na CLÁUSULA NONA -
TARIFAS, TAXAS e MULTAS, subitens 9.1 e 9.3 à própria CAIXA, ainda não 
regularizadas devidamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PENA CONVENCIONAL 

19 - No1 caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou 
extrajud'icial, o TOMADOR deve à CAIXA a pena convencional de 2% (dois por cento) 
sobre a importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações 
legais cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
EXTRAORDINÁRIAS 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES 

20 f. O TOMADOR pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações 
extraordinárias mediante prévia comunicação à CAIXA. Neste caso, o valor do abatimento 
decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização pro rata dia útil do saldo 
devedor na forma estabelecid~p,.aSCLÁ,US.UL~ S

0
ÉJJ~A - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 

1 Ktl-il i ;m !Jc: l 11 L~Vv !:: 1Dl-Li111t.:NTO;: 
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20.1 - O TOMADOR pode realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como 
pagamentos extraordinárias para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada 
corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações. 

,, 
20.2 - Na 1Jamortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na 
CLAUSULA SEXTA- REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO, subitens 6.1 e 6.2, 
aplicadas sobre o saldo devedor atualizado pro rata até a data prevista de liquidação, 
conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao 
AGENTe FINANCEIRO dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o 
presente FINANCIAMENTO. 

20.3 - O;:-Saldo Devedor para Liquidação Antecipada - SOLA é igual ao saldo devedor 
atualizado pro-rata multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração 
associada à táxa de risco de crédito previstas na CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO 
DO AGENTE FINANCEIRO. 

SDkA = SD x (1+TAdm+TRisco), onde: 
)i ·, 

SOLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; 
SD = Saldo Devedor atualizado pro-rata; 
TAdm = Taxa de Administração do CONTRATO; 
Trisco = Taxa de Risco de Crédito do CONTRATO. 

20.4 ~ O Valor Total da Amortização Extraordinária - VTAE é igual ao valor da 
amortização antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de 
administração. associada à taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SEXTA -
REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. 

VTAE = VAE x (1+TAdm+TRisco), onde: 
1 

VTAE = Vq-lor Total da Amortização Extraordinária; 
VAE = Valor da Amortização Extraordinária; 
TAdm = Taxá de Administração do CONTRATO; 
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 

21 - O TbMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a CAIXA a 
negociar, a qualquer momento, durante a vigência do CONTRATO, o montante do crédito 
ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que 
mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do TOMADOR. 

21.1 - O TOMADOR declara e está ciente de que em garantia às obrigações pecuniárias, 
prin.cipais ê acessórias assumidas pelo AGENTE FINANCEIRO em favor do AGENTE 
OPERADOR, este sub-f9i~fs~fü~lE~~t~m,~ttfütffiv~tfü de pleno direito, nos créditos e 

27.844 vOO?, micro 
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garantias constituídas pelos TOMADOR em favor do AGENTE FINANCEIRO em 
decorrência do presente instrumento, nas hipóteses de falência, intervenção ou liquidação 
extrajudicial do AGENTE FINANCEIRO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO 

22 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR declaram estar de acordo com os custos das 
obras relativas aos projetos aprovados pela CAIXA, limitados ao valor contratado . 

. , 
22.1 - qrTOMADOR declara que se responsabiliza e assume qualquer ônus que venha a 
ocorrer, relativo à questão de natureza fundiária que se referir ao presente CONTRATO, 
desde que. não esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela CAIXA. 

22.2 - O TOMADOR declara conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na 
CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO, e ainda reconhece que nenhuma 
responsabilidade pode ser imputada à CAIXA em relação às despesas incorridas por ele 
TOMADOR no período de vigência da condição resolutiva, no caso de ser autorizado o 
início de obras em área pendente de regularização. 

22.3 - O TOMADOR, neste ato, declara estar ciente de que as condições e informações 
referentes a este CONTRATO poderão ser fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e 
entidades,- de controle pertinentes, bem como de que poderão ser encaminhadas cópias 
da presente contratação aos referidos órgãos e entidades. 

22.4 - O TOMADOR declara ainda que: 
a) conhece e está de acordo com a condição estabelecida na CLÁUSULA QUARTA -

DESEMBOLSO e declara ainda reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada 
à CAIXA em relação às despesas incorridas por ele TOMADOR no período de vigência 
da condição suspensiva, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e 
projetos em área em processo de regularização e/ou a aquisição, contratação ou 
fabricação de bem(ns) sem a concordância da CAIXA; 

b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente CONTRATO 
foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes; 

c) a celebração do presente CONTRATO não infringe ou viola qualquer disposição ou 
cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o TOMADOR seja 
parte; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - NOVAÇÃO 

23 - Qualquer tolerância, por parte da CAIXA, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes deste CONTRATO, é considerada como ato de liberalidade, não 
se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo TOMADOR. 

18 
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CLÁUSULA v ·IGÉSIMA QUARTA - FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO 

24 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assumem o encargo de FIEL DEPOSIT ÁRiO 
dos{livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos 
decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste 
CONTRATO, dos documentos fiscais referentes a prestação de serviços realizados 
relativamente aos EMPREENDIMENTOS, que os possuirá em nome da CAIXA, bem 
como dos materiais e equipamentos porventura não assentados. 

, . 
24.1 - . "Desde já, o TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR se obrigam a guardá-las, 
conse.rvá-las e a entregá-las à CAIXA, de imediato, quando por esta solicitado, sob as 
penas civi_~ e criminais previstas na legislação em vigor. 

24.2 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assumem o encargo em nome da CAIXA, 
de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência deste CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO 
e 

25 - O T0MADOR autoriza, de forma irrevogável e irretratável, a CAIXA a prestar 
informações . relacionadas ao presente CONTRATO aos órgãos e entidades da 
Administração Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo. 

CLÁUStJLA VIGÉSIMA SEXTA - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

26 - Fica o TOMADOR ciente que a CAIXA não detém competência ou atribuição para 
fiscalizar .a atuação do TOMADOR nos procedimentos licitatórios, sendo a CAIXA isenta 
de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais 
procedimentos. 

26.1 - O TOMADOR declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da 
execução do objeto do CONTRATO de financiamento é efetuado por engenheiros e 
arquitetos da CAIXA ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da 
aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar. 

26.2 - O TOMADOR declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita 
técnica .a·o empreendimento pela CAIXA é feita exclusivamente para efeito de inspeção 
visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou 
em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços 
acompanhados pela CAIXA, engenheiros e arquitetos da CAIXA ou prepostos. 

( 

26.3 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a 
CAIXA e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro 
ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de 
decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou 
inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou 
ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade 

1° REGiST~O Oi:. T:;LLO~ E DOCUMENTOS 
. 
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entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de 
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRATO. 

,, 
26.4 - Qualquer alteração contratual propost~, que seja negociada diretamente pelo 
TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICAÇAO, e por este último aprovada, ao ser 
encaminhada à CAIXA, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é 
submetida ao AGENTE OPERADOR nos casos previstos. 

26.4.1 + Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à CAIXÀ caso à 
alteragão citada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste 
AGENTE flNANCEIRO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - NORMAS COMPLEMENTARES 

27 - Aplicam-se a este CONTRATO, no que couber, as normas gerais do Conselho 
Cu~~dor do FGTS, do GESTOR DA APLICAÇÃO, do AGENTE OPERADOR e da CAIXA 
para suas operações de financiamento, as quais o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR 
declaram conhecer e se obrigam a cumprir. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 
r 

28 - Integram o presente CONTRATO para todos os fins de direitos, além de outros 
documentos pertinentes: 
a) Anexo .1· - Cronograma de Desembolso; 
b) Anexo li - Quadro de Usos e Fontes; 
c) Anexo Ili - 'Declaração de Funcionalidade do Empreendimento - Programa Pró-
Transporte; 
d) Declaração de Compromisso de Regularização Fundiária da Área de Intervenção do 
Empreendimento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - REGISTRO 
,I 

29 - O TOMADOR obriga-se a promover o registro deste CONTRA TO no cartório 
competente, conforme prazo estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
CONDICIONANTES CONTRATUAIS e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas dos ,. 
Municípios para conhecimento, comprometendo-se a apresentar à CAIXA as 
competentes provas da realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO 

30 - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e 
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se 
como foro,. com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e 
qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da 
Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste CONTRATO. 
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E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito. 

Fortaleza ,. 29 de dezembro de 2011 - - -------- -------- - -- -------
Local/Data 

~ ü~ Céüé'-kld,c:,,( 
Assinatura oTÓMADOR/ AGENTE 
PROMOTOR 

Assinatura do AG'éN E' INANCEIRO 

Nome: ODILON P~ES àoARES 
CPF: 170.520.173-34 

Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
CPF: 382.085.633-15 

Testemunhas 

D cn~·-J I d.\Q \\çac), r-Nk ( :u:-¼ 9 
Nome: · .. 

CPF: G. I ~ · ~ C: 2 - 2~ '3 ·- '2 r-

., 
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ANEXOJ - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
I.;, 

[KJ Cronograma inicial D Reprogramação 

CT nº. . -· Estado/Município 

0319.142-59/11 MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

Tomador Programa 

PRÓ-TRANSPORTE MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

1 

Empreend)mento 

BRT AV. DEDÉ BRASIL 

Término da carência 

03/09/2_(:)~ 3 
·' Total ,, 

Valor liberado até_/_/ 

R$ 

Contrapartida 

A liberar 

R$ 21.600.000,00 

Investimento 

R$ 41.60.0.000,00 

Financiamento 

R$ 21.600.000,00 R$ 20.000.000,00 R$ 41.600.000,00 

Valores em R$ 1,00 

Referência Desembolsos 

Mês Ano 
FGTS % 

Contrapartida % 
Outros 

% 
Valor em R$ Valor em R$ Valorem R$ 

12 201;'.'I 4.500.000,00 20,83 4.166.666,65 20,83 
01 2012 900.000.00 4,17 833.333,33 4,17 

02 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

03 20.12 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 
04 2,012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

05 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

06 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

07 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

08 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

09 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

10 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

11 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 
12 2012 900.000,00 4,17 833.333,33 4,17 

01 2013 700.000,00 3,24 648.148,15 3,24 

02 2013 700.000,00 3,24 648.148,15 3,24 

03 2013 700.000,00 3,24 648.148, 15 3,24 

04 20·13 700.000,00 3,24 648.148,15 3,24 

05 2013 700.000,00 3,24 648.148,15 3,24 
06 2013 700.000,00 3,24 648.148,15 3,24 

07 2013 700.000,00 3,24 648.148,15 3,24 

08 2013 700.000,00 3,24 648.148, 15 3,24 
09 2013 700.000,00 3,21 648.148,19 3,21 
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Total por Exercício 

Ano Valor FGTS 

2011 4.500.000,00 

2012 10.800.000,00 

2013 6.300.000,00 

Fortaleza 
Local/Data 

Agente pf6motor 

t 
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% Valor % Valor outros % 
contrapartida 

20,83 4.166,666,65 20,83 

50.04 9.999.999,96 50,04 

29,13 5.833.333,39 29,13 

29 de dezembro de 201 1 --- - - --

Tomador 

! 
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ANEXO li - QUADRO DE USOS E FONTES 

QUADRO DE USOS E FONTES 

usos Totai Instituição Financeira 

1 Investimentos 
1.1 - Item Financiável R$ 21.600.000,00 .CAIXA 

Obras e Serviços R$ 21.600.000,00 CAIXA 

1.2 - Itens Não Financiáveis R$ 20.000.000,00 Recursos oróorios 

Desaoropr'iacão R$ 10.000.000,00 Recursos oróprios 

Estudos e Projetos R$ 300.000,00 Recursos oróorios 

Obras e Servicos R$ 9. 700.000,00 Recursos oróorios 

Total de Usos .R$ 41.600.000,00 

FONTES 
2. Recursos Próorios R$ ·20.000.000,00 

2.1 Estudos e Proietos R$ 300.000,00 Recursos próprios 

2.2 Desapropriação R$ 10.000.000,00 Recursos oróorios 

2.3 Obras e Serviços R$ 9. 700.000,00 Recursos oróorios 

3. Financiamento R$ 21.600.000,00 
3.1 CAIXA/FGTS Pró Transoorte R$ 21.600.000,00 CAIXA 

Total de Fontes ' R$ 41.600;000,00 

24 
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Anexo 11.1 - DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO -
PROGRAMA - PRÓ-TRANSPORTE 

O TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no CNPJ/MP sob o nº. 
07.954.605/0001-60, neste ato representado por sua representante legal LUIZIÁNNE be 
OLIVEIRA UNS, RG nº. 95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-1 5, DECLÀRA à 
CAI~ ECONÔMICA FEDERAL, para os devidos fins de direito, e para que se produzam 
os efeitos necessários, que realizará as obras e serviços para que o empreendimento ora 
financiado apresente a boa e regular funcionalidade, bem como aquiesce e se 
responsabiliza com o fornecimento de equipamentos de controle e operação, necessários 
para a funcionalidade das intervenções objeto deste CONTRATO . . .. . 
Declara , também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de 
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e estar ciente de que a 
fals idade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. 

Fortaleza, 
Local/Data 

~t,, ~?~~t!,.é,é~ éP..U~ ,,/_,,;( 
Representante do Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 

27 .844 v007 micro 

29 de dezembro de 2011 ----- ---
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0 . MUNIClP10 DE FORTALEZA, com sede na Rua General Bezerril, nº. 755, Centro, 
Fortaléza:- Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MP sob o nº. 07.954.605/0001-60, neste ato 
representado -por sua representante legal LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS, RG nº. 
95002404951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-15, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA 
FEDER~L. em atendimento às obrigações do Contrato de Financiamento e Repasse nº. 
0319::1~2-59/11, previstas na cláusula DÉCIMA QUARTA, que: 
. . . . i : ;.: / ' 1 ~ ' • 

a)· cornpro.mete-se a regularizar a situação fundiária da área de intervenção do 
empreendimento localizado à AV. DEDÉ BRASIL. O prazo para cumprimento do disposto 
nesta alínea coincidirá com o prazo de amortização da operação contratada, qual seja, 
setemb,ro/2033. 

b) compromete-se a respeitar a legislação urbanística em vigor e as áreas de domínio, 
posse e/ou· propriedade de Ente da Federação com edificação em uso operacional por 
parte desse Ente. 

. ' 
· ' .,.· . 

• ! > - •• : • '.. ! 1 __ • l l ~ /. ' • • 

DECLARA também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de 
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e estar ciente de que a 
falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. 

Fortaleza 
Local/Data 

Represent te do Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 

' ' ' 
i 

--... .,. . ' ~- . ~ .. , . ... , 

29 de 

<' t'' ' :·, -. . ,.,~····:{· rR(' !1F '; 1 fUi OS E DOCUMENTOS 
~ ~ t'> •. • :. , :' ) \.1 • ' • !, . , .. 

Rf.gisuo Micrnr' 1 1adc; 

,, 

dezembro de 2011 

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
: · Para pessoas com defic·iência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) 
caixa.gov.br 

27 .849 v001 micro 



h ~ FORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVIII FORTALEZA, 04 DE JUNHO DE 2010 N° 14.316 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI N° 9653 DE 04 OE J UNHO OE 2010 

Altera o art. 1° da Lei nº 
9.586/09, que autonza o chefe 
do Poder Executivo a contrair o 
empréstimo que indica e dá ou
tras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art, 1• - O art. 1• da Lei n• 9.586, de 30 de dezembro de 2009, 
passa a vigorar com a seguinle redaçao. • Art. 1 ° • Fica o chefe 
do Poder Executivo Munic,pal autorizado a realizar operaçao de 
crédito interno. até o limite de RS 350.000.000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de rea,s), Junto á Caixa Econômica Federal, 
destinado â execuçao do Programa de Aceleraçao do Cresci
mento da Mobilidade Urbana (PAC), para execuçao das ações 
necessárias para a Copa do Mundo FIFA Brasil • Fortaleza 
2014, observadas as disposições legais em vigor para contra
taçao de crédito." Art. :20 - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de 
junho de 2010. Lulzlanne de Oliveira Uns - PREFEITA MU
NICIPAL DE FORTALEZA. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Municlp10 de Fortaleza , por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a NOGUEIRA E CORDEIRO LTDA. por 
meio do seu representante Sr'. Mana Leonice Ribeiro Dourado. 
OBJETO: O presente contrato tem por ob/eto a contrataçao de 
empresa rornecedora de trnbalhos grãficos para serem utiliza
dos na execução do projeto juventude e cultura em movimento. 
VALOR DO CONTRATO: O preço global do contrato é de 
RS 44.996,30 (quarenta e quatro míl novecentos o noventa e 
seis reais e trinta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade 04. 122.0003.2003.0006, Elemento do Despe
sa 33.90.39 Fonte de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete 
da Prefeita de Fortaleza. VIGÊNCIA: A vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos limites legais. SIGNATÁRIOS: 
Evolino do Sousa Ferrei ra • CHEFE DE GABINETE DA PRE
FEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA, pela CONTRATANTE. 
Maria Leonlce Ribei ro Dourado, pela CONTRATADA. DATA 
DA ASSINATURA: 24 de maio de 2010. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Município de Fortaleza. por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a RÔMULO L. DE BRITO EPP. por meio 
de seu representante Sr, Rõmulo Loureiro de Brito. OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto a ccntrataçllo de empresa 
pessoa tisica ou jurídica parn fornecimento do material de ex
pediente objetivando garantir a realizaçao das atividades e 
eventos do projeto juventude e cultura em movimento. VALOR 
DO CONTRATO: O preço global do contrato é de RS 28.491,66 

(vinte e 0 110 mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 
14.422.0120.2280.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 
de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete da Prefeita. VI
GÊNCIA: Este contrato terá prazo de vigência do 12 (doze) 
meses contados a par1ir de sua assinatura, sendo considerado 
concluído com a entrega definitiva do seu objeto. SIGNATÁ
RIOS: Eveline de Sousa Forreira - CHEFE OE GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. pelo CONTRATAN
TE. Rômulo Lo urei ro de Bri to, pela CONTRATADA, DATA DA 
ASSINATURA: 24 do maio de 2010, 

COMUNICADO - Em cumprimento ao disposto 
no inciso 11, anigo 6°, do Decreto Municipal nº 12.659, de 23 de 
abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Município nº 
14.287, a Comissão de Trabalho Fortaleza Bela Quero Te Ver. 
vem através deste Comunicar o recebimento do Carta de ln
tenção para celebraçao de Termo de Cooperaçao, protocolada 
pela empresa PACTUAR CONSULTORIA E MARKETING SO
CIOAMBIENTAL LTDA .. que tem por objelo a recuperação 
física, limpeza da área, preparo do solo, implanta<;ao de novo 
Projeto Paisagístico do canteiro central da Av. Dom luís e 
campanha de educação ambiental para os usuános do entorno, 
sem que haja qualquer custo financeiro para Prefeitura de 
Fortaleza. Desta data, determina-se o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, para quaisquer outros pretensos cooperantes apresenta
rem, se desejarem. Carta de lntonçao, para o mesmo objeto. 
FOr1aleza. 01 do junho de 2010. COMISSÃO DE TRABALHO 
FORTALEZA BELA QUERO TE VER. 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
L ICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO/ADIAMENTO 

PROCESSO: Pregão Eletrónico nº 01/2010. 
ORIGEM: Gabinete da Prefeita • GP. 
OBJETO: Conlrataçao de empresa para a execução dos servi

ços de tcrceirizaçao de mão-de-obra, nas categorias 
profissionais descritas no Anexo I deste Edilal, para 
atender as necessidades do Gabinete da Prefeita de 
Fortaleza, Casa Abrigo e Centro de Referência da 
Mulher, por um período de 12 (doze) meses, poden
do ser prorrogado nos limites da lei e mediante jusli
ficativa do interesse público. 

A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO à IMPUGNA
ÇÃO apresentada pela empresa RENT SERVIÇOS EMPRE
SARIAIS LTOA aos termos do Edital em epigrafe. A Pregoeira 
Comunica também aos interessados que o refendo processo 
com o início da abertura das propostas anteriormente marcado 
para o dia 21 de maio de 201 O ás 08h30 ocorrerá somente no 
dia 08 de fUnho de 2010 ás 08h30 e o inicio da sessão de dis
puta de lances, ocorrerá no dia 08 de Junho de 2010 ás 15h00, 
no endereço eletrônico w·w·w.licitacoes-e.eom.br. O edital e as 
referidas decisões poderão ser lido e obMo no endereço acima 
mencionado e as informaçóes sobre o mesmo serao dadas 
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5912099 At1vldades de pôs,produçao c1nema1ográfica. de videos e 
de programas do tetov,são nao especdicadas antonormon. 
to 

7420001 Atividades de produçõo de fotografias, exee10 aé,ea e 
submarina 

7420002 Atrvídades de produçao de fotografias aéreas e subman-
nas 

9002702 Rcstauracao de obras de arte 
5811500 Ed1cao de livros 
5821200 Edi~o 1n1cnrada à imoressào de livros 

5911102 Pro<fucáo oe r,lmes para publicidade 
7119703 Serviços do desenho técnico relact0nados à arqui:etura o 

c~nhana 
7410201 Oes,gn 
9102301 Atividooes de museus e d~ cxp1oraçao de lugares e pré-

dk>s históncos e atrar..61>s similares 

ANEXO 11 
SERVIÇOS TÍPICOS DE TECNOLOGIA 

1.1 Anâlise e desenvolvimento de sistemas 

1.2 Prog1amaçao 
1.3 Processamento de dados e congónc,es 

1.4 Elaboraçao de programas do computadores, inclus,ve de 
jogos êkHrõn1cos 

1.5 Lieenc1amen10 ou cessão de direito de uso de programas 
de comput,içao 

1.6 Assessona e consuttona om inro,matica 
1.8 Planejamento, eonteeçao, manuienç.ào e aluDhzaçao de 

pég1nas eletrônicas 

2.1 Serviços do pesqu1s.as e desenvolvimento do qualquer 
natureza 

3.2 ExplOraç.ao de salões de festas. centro do convon,çoes, 
oscritónos v1rtua1s, stands. quadras espon.ivas, es1âdios, 
g1nas1os. tiiuc:h16nos, casas de espetáculos, p.ar(lues de 
ó1versões, eanchas e congêneres. para realizaçao de 
evc-ntos ou negó(>OS de qualquer na1ureza 

7.1 Engenharia. agronomia, agrimensura. arqu11e1ura. geolo· 
91a, urbanismo, paisagismo e rnnnénores 

10.3 AgeneMtmento. CO<retDgom ou lntormadtaç.êO de direitos do 
loropnedode mdusutal. anlsttca ou Ji!orána 

ANEXO Ili 
SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL 

7.5 Reparaç-Ao. consol'\'aç:ao e reforma o·e edifioos. estradas, 
pontos. portos o congêneres (exceto o romecimcnto oe 
moreadonas prodtwdas pelO prestador dos S0t'VIÇ()S, fora 
do local da prestaç.ão dos $Crviços, que fico sujeito ao 
ICMS) 

8.2 OualQver natureza (EducaçAo I Ens1no) 

12. 13 Produç-ao. mediante ov sem encomenda próv,a. do évon-
10s. espettlcuk>s, entrevistas. shows, ballet, danças. desf1-
'8s, baites. 1eatros. óporas. concertos. recata,s, festrvai5 e 
conoéneres 

12.16 Elt'ibiçao de filmes. entrevistas, mu$1.c;a1$, espetáculos. 
$ho'A•s, concertos, desfilés, óperas, competções esponi-
va.s. do desttoza 1nteloc1ua1 ou congêneres 

13.1 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem. du· 
blaoem. m,xaccm o conoêneres 

13.2 Fotografia o c1nomatografla, Inclusive rcvelaçao, ampha-
cao. cópia, rcprodul".An, 1rucaaem e conoonercs 

14.5 Restauração, reeondicionamento. acond1c,onam<in10, 
pintura. benefic,omento, lavagem. sccasom. 11n-giman10, 
gatvanoptastio, anod1Zaçào, cone, rocorte, polimenlo, 
plastificacào e conqéneres, de ob1etos Qutusquer 

17.2 

32.1 
38.1 

(SUPLEMENTO) QUARTA-FEIRA. PAGINA 10 

OatiJograflêjl. d~ita,çao. estenografia, expediente. secretaria 
em geral. resposta audlvol. rodaç-.ao, «1,çao. interpretação. 
revisao, 1raduç.ão. apoio e infraestrutura administrativa e 
congênercs 

Serviços de desenhos técnicos 
SeMco5 de museologia 

LEI N' 9.586 OE 30 DE DEZEMBRO OE 2009 

Autoriza o cheíe do Poder Exe
cutivo a contrair o empréstimo 
que indica e dá outras provi
dências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL OE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 • - Fica o chefe do Poder Executivo Mun1ci , 
pai autorizado a realizar operação de crédito interno, até o 
limite de R$ 350.000.000,00 (trezenios e cinquenla milhões de 
roais), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social (BNDESJ, deslinado à execuçâo do Programa de 
Aceleração do Crescimento da Mobilidade Urbana (PAC). para 
a execuçao das ações necessárias para a Copa do Mundo 
F IFA Brasil . Fortaleza 2014. observadas as disposições legais 
em vigor para contratação de crédito. 

Parágrafo Único • Os recursos resullantes do 
empréstimo autorizado nesle artigo serao obrigatoriamente 
aplicados na execuçao do programa a que se destina. 

Art. 2" • A execuçâo do Programa de Aceleração 
do Crescimenlo da Mobilidade Urbana (PAC) será acompanha
da pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos 
(COMTUR). 

Art. 3° - O Poder Executivo Municipal incluirá nas 
propostas orçamentárias anuais as dotações necessárias à 
cobertura dos encargos financeiros decorrentes da execução 
desta lei. 

Parâgraro Unico - O Poder Execullvo fica autor,. 
zado a v1nw lar, como garan1ia. as cotas de repartiçâo conslitu
cional previstas nos arts. 158 e 159. comptemeniadas pelas 
recei1as tributánas eslabelecidas no art. 156 da Cons1ituição 
Federal. conrorme previsão constante do § 4° do art. 167 do 
texto conslituclonal. além de outras garantias em direito admiti 
das. 

Art. 4° - Esta le i entra em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. em 30 de dezembro de 2009. 

Luizianne de Oliveira Uns 
PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA 

EXTRATO OE PUBLICAÇÃO • ESPÊCIE: Con• 
1ra10 de Compra. CONTRATANTE: Município de Fortaleza. 
pessoa jurídica de dire,to público. com sede na Av. Luciano 
Carneiro. n• 2235. CNPJ nº 07.954.60510001-60. ncslc alo 
represen1ado pela Cheio de Gabinete. Sra. Eveline de Sousa 
Ferreira. CONTRATADA: Maria do Socorro Silva Bezerra • ME. 
inscrita no CNPJ n• 5.696.30310001 -04. com sede na cidaoe de 
Fortaleza-CE, na Rua Eduardo Garcia. nº 85 • Aldeota. repre
sentada por representante legal Sr. Márcio Rodrigues de Olivei
ra, inscrito no CPF sob o nº 923.465.963-53 e portador da Cé
dula de Identidade nº 96013004896 SSP/CE. residente e domi
c1hado nesta capital . OBJETO: Contrataçao de empresa para 
rornecimento e instataçâo do equipamenlos de apoio destinado 
ao Palácio do Bisbo, localizado na Rua sao José. nº 01. Cen
tro. Conrorme especificações e quantidades descritas no Ane
xo 1. parte integrante deste edital. VALOR GLOBAL DO CON
TRATO: O valor global de RS 32.960.30 (lrinta e dois mil. nove
centos e sessenta reais e trinla centavos). VIGÊNCIA: A vigên
cia do contrato terá seu térm ino final vinculado ao término da 
garanlÍa dada pelo fabricante excius,vamente no que se rela-



' 

CAIXA 

tf-

1 

--· / \ 'Mlil · ·. / (:,~:----!!( ·.-. 

'

' <-:,"-/ "( 

( 
~'") > 1 

F/s. -.:;.""G/ 

Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transport ?\ - --==---~ 
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal \~~~ 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. PAULINO ROCHÀZ~Pr--·~·· ·· 
Contrato nº. 0319.149-27/11 

Grau de sigilo 

#00 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, 
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA/CE, DESTINADO À 
EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS NO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO 
ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE 

Por este instrumento as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao 
final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a 
seguir ajustada: 

-
r 

1 - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a 
forma,de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo 
Decreto~Léi n~. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 
de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, 
regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste 
ato representada pelo(a) Superintendente Regional da Superintendência Regional 
Fortaleza, Sr. Odilon Pires Soares, RG nº. 1346114 SSP/CE, CPF nº. 170.520.173-34, 
residente à 'Av. Edílson Brasil Soares, 1768, casa 01, bairro Edson Queiroz, Fortaleza/CE, 
doravante designada simplesmente CAIXA. 

li - TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR - MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 07.954.605/0001 -60 representado pela sua Prefeita Sra. Luizianne de 
Oliveiraruns, RG nº. 95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-15, brasileira, solteira, 
jornalista profissional, residente à Rua Eugênio Porto, 71, Apto 302-A - bairro José 
Bonifácio, Fortaleza/CE, doravante designado TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR. 

111- DEFINIÇÕES 

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento 
autorizado pelo AGENTE OPERADOR; . , 

AGENTE O~ERADOR - agente responsável pelo controle e acompanhamento da 
execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do FGTS e aquele que 
contrata as operações de financiamento com o AGENTE FINANCEIRO; 

AGENTE PROMOTOR - agente responsável pela execução, acompanhamento e 
fiscalização das ações propostas no financiamento; 

1~ REGISTRO DE TÍH;!_ü~ E DOCUMENTOS 
. . . --.. 27.844 v007 micro 
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MUNICIPIO DE FORTALEZA/BRT AV. PAULINO ROCH°'A/ ' 
Contrato nº. 0319.149-27/11 

BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária 
das quotas do Fundo de Participação do Estado - FPE e do Fundo de Participação do 
Município - FPM; 

CONTA VINCULADA - conta ~bancária individualizada, aberta em nome do TOMADOR, 
em agência da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, com a finalidade específica de registrar 
os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da 
contrapartida financeira do TOMADOR; 

CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA - CONTRATO de garantia fidejussória, 
celebrado entre a CAIXA, o GARANTIDOR e o TOMADOR, que tem por objeto a 
obrigação da GARANTIDORA em assegurar todas as OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS do 
TOMADOR, decorrentes do presente CONTRATO de financiamento; 

(' 

CONTRATO EM CONTRAGARANTIA - CONTRATO de vinculação de receitas e de 
cessão e transferência de crédito em contragarantia, celebrado entre a UNIÃO e o 
TOMADOR referente ao presente CONTRATO de financiamento; 

FIEL DEPOSITÁRIO - Pessoa Jurídica que assume o encargo pela boa guarda. 
conservação e entrega dos livros e/ou documentos fisca is, notas fiscais, faturas, 
duplicatas ~·OU outros documentos que lhe pertencem, decorrentes das operações de 
compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste CONTRATO, dos documentos 
fiscais referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os 
EMPREENDIMENTOS, além de maquinas e equipamentos adquiridos. 

GARANTIDORA - A UNIÃO, por solicitação do Tomador, com fundamento no art. 40 da 
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e na Lei nº 10.552, de 13 de novembro 
de 2002. •· 

GESTOR DA APLICAÇÃO - Ministério das Cidades; 

INTERVENIENTE ANUENTE - agente que participa do CONTRATO de financiamento, 
concorda com os seus termos e obriga-se a acatar todas as instruções do mecanismo de 
garantia, r~spondendo civil e penalmente pelo descumprimento de suas obrigações; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - Empréstimo no valor de R$ 19.600.000,00 (dezenove milhões e seiscentos mil reais), 
sob a forma de financiamento concedido pela CAIXA, lastreado em recursos do FGTS, 
repassados pelo AGENTE OPERADOR à CAIXA, equivalente a 56,65% (cinqüenta e seis 
vírgula sessenta e cinco por cento), do valor do investimento de R$ 34.600.000,00 (trinta 
e quatro milhões e seiscentos mil reais) , nas condições estabelecidas no PROGRAMA 
PRÓ-TRANSPORTE, observadas as condições estabelecidas neste CONTRATO. 
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1.1 - A presente operação de crédito encontra-se excepcionalizada no âmbito do 9ºR da 
Resolução Nº. 2.827, de 30/03/2001, suas alterações e aditamentos, do Conselho 
Monetário Nacional. 

1.2 ,- O TOMADOR do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, 
quanto àr· sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 
1962/2011/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 26/05/2011 . 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO 
l' .. 

2 - O CONTRATO tem por objetivo a implantação do Empreendimento BRT Av. Paulino 
Rocha, modalidade operacional Transporte Mobilidade Urbana, nos termos da Lei 
Municipal r nº . . 9586/10, de 30/12/2009, com a alteração feita pela Lei nº. 9653, de 
04/06/201 O, com capacidade para beneficiar uma população estimada em 2.505.552 
habitantes, no Município de Fortaleza, no âmbito do PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE. 

2.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues 
pelo . TOMADOR à CAIXA e utilizados para aprovação do financiamento objeto deste 
CONTRATO integram este instrumento, não podendo, em hipótese alguma, ser alterados 
sem a prévia e expressa autorização da CAIXA, o que se aplica, também, ao Cronograma 
de Desembolso constante do Anexo 1. 

,f 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONTRAPARTIDA 

3 - Obrigc;i-se o TOMADOR a participar do investimento mencionado na CLÁUSULA 
PRIMEIRA - OBJETO, a título de contrapartida no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze 
milhões de reais), equivalente a 43,35% (quarenta e três vírgula trinta e cinco por cento) 
do valor do Investimento, mediante depósito antecipado a cada desembolso, em CONTA 
VINCULADA ao presente CONTRATO, aberta em agência bancária da CAIXA. 

3.1 ·- No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o 
TOMADOR obriga-se a executar, sob suas expensas, obras e serviços previstos como 
investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os 
cronogramas de execução das obras na forma proposta, sendo que a sua não 
observância reserva à CAIXA o direito de adotar as medidas legais e/ou contratuais 
definidas neste instrumento. 

3.2 - Obriga-se ainda o TOMADOR a realizar, com recursos próprios, as contrapartidas 
correspondentes à diferença entre o custo global orçado e o montante do 
FINANCIAMENTO e quaisquer outros excessos que se verifiquem na execução do plano 
orçado, aplicando-os prévia e concomitantemente com os valores do crédito ora 
contratado. 

3 
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CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO 

4 - O prazo para realização do 1° (primeiro) desembolso de recursos do financiamento é 
de até 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, sendo 
admitida prorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do 
TOMADOR,. desde que previamente acatada e autorizada pelo AGENTE OPERADOR e 
por deliberação da CAIXA. 

4.1 - O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela CAIXA, respeitada 
a programação financeira do FGTS, e o Cronograma Fís ico e Financeiro, ficando sua 
liberaçã9 condicionada à efetiva execução das respectivas etapas das obras e/ou 
serviçC?s, a ser atestada pela CAIXA, observado o disposto nos subitens desta Cláusula. 

4.2 - Os recursos de que trata o item 4.1 são disponibilizados em dois dias úteis após o 
recebimento dos recursos pela CAIXA - AGENTE FINANCEIRO, sendo creditados na 
conta bancária individualizada do TOMADOR, CONTA VINCULADA a este CONTRATO, 
onde previamente são depositados os recursos oriundos da contrapartida, aberta na 
agêí)pia da CAIXA - Agência lracema - 0031 , sob o Nº 171-4 e, devendo, 
obrigatoriamente, destinar-se ao pagamento dos faturamentos aceitos pela CAIXA, 
constante rio documento de solicitação de desembolso. 

, 
4.3 - As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização 
monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e/ou serviços. 

4.3.1 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR concordam com o disposto no subitem 
anterior, e assumem, perante a CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferenças 
de atualizâção que incidam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por 
terceiros. 

4.4 - A liberação das parcelas do financiamento fica condicionada à apresentação, pelo 
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, e à análise e aceitação pela CAIXA, da 
documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do 
cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no MANUAL DE 
FOMENTO, divulgado pelo AGENTE OPERADOR do FGTS, aplicáveis ao PROGRAMA 
PRÓ-TRANSPORTE, ao qual o TOMADOR declara conhecer e acatar em todos os seus 
termos. 

4.4.1 - O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja documentação 
de titularidade esteja(m) pendente(s) de apresentação, observa a condição para início de 
desembolso em relação a cada área individualmente identificada, de modo a permitir a 
liberação dos recursos na medida da regularização da(s) pendência(s). 

, 

4.4.1 .1 - Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste 
CONTRATO, especialmente àquelas relacionadas na CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -
GARANTIAS, o TOMADOR, antes de expedir a autorização de início das obras, em 
qualquer das áreas afetas ao projeto de que trata a CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO 
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deste ·instrumento, certifica-se da regularização da área objeto da autorização, para 
assegurarfo desembolso dos recursos relacionados à área em questão, 

4.4.1.2 - Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização 
da titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
CONDICIONANTES CONTRATUAIS permanecerá(ão) em vigor até que seja(m) 
regul-arizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente 
de o TOMADOR ter autorizado o início das obras. 

4.4.2 - O desembolso da última parcela constate do cronograma será de, no mínimo, 3% 
do valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos 
termos das condições pactuadas. 

1· 

CLÁUSULA QUINTA - JUROS 

5 - Sobre o saldo devedor do presente CONTRATO, inclusive no período de carência e 
até o vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no DIA ELEITO, juros à taxa 
anual nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano). 

CLÁUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO 

6 - É devida pelo TOMADOR à CAIXA a seguinte remuneração: 

6.1 - Taxa de Administração 

6.1.1 - Taxa de Administração correspondente à taxa nominal de 2% a.a. (dois por cento 
ao -ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado, durante toda a vigência deste 
CONTRAifO, cobrada junto com os juros na fase de carência, e com a prestação na fase 
de amortização. 

6.1.2 - O valor da remuneração da CAIXA pode ser revisto pelo Conselho Curador, a 
partir da apreciação de relatório resultante de auditoria, que faça levantamento dos çustos 
dos:Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS. 

6.2 - Taxa de Risco de Crédito 

6.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal de 0,5% a.a. (zero vírgula 
cinco por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor atualizado. 

6.2.2 - A CAIXA providencia, anualmente, avaliação econômico-financeira do TOMADOR, 
de forma a identificar o seu novo conceito de risco de crédito. 

;.- , 

6.2.3 - O TOMADOR encaminha à CAIXA, até 30 (trinta) de abril de cada ano, a 
documentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior, 
consistente na documentação contábil dos 4 últimos exercícios financeiros, consolidando 
a execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 

5 
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com sua~ respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas 
estatais· dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, 
suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais. 

6.2.3.1 - O não atendimento pelo TOMADOR do subitem 6.2.3 é causa de suspensão do 
desembolso ou de vencimento antecipado da dívida, em qualquer tempo, a critério da 
CAIXA. 

6.2.4 - A ta~a de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o 1° (primeiro) 
desembolso dos recursos, junto com a parcela de juros na fase de carência, e com a 
prestação na fase de amortização. 

6.2.5 - Ngfeventual aumento do risco de crédito do TOMADOR, por ocasião da avaliação 
econômi.co-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco 
de Cré.dito ajustado nesta Cláusula pode ser alterado até 1,00%, que é o limite máximo 
permitido no MANUAL DE FOMENTO vigente. 

CLÁUSULA SÉTIMA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

7 - A atualização monetária do presente CONTRATO é realizada da seguinte forma: 

7 .1 ;. Sobre. cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao 
período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês 
subseqüente, 

7.2 - O saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados 
no priméiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualização monetária 
idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de .. Serviço - FGTS. 

7.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicada a atualização 
monetária proporcional pelo critério de ajuste pro rata dia útil ou outro definido em 
legislação específica vigente à época do evento, utilizando o índice adotado para o 
reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último 
reajuste do,~aldo devedor e a data do evento. 

7 .4 - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas 
vinculadas do FGTS, o saldo devedor, bem como as prestações deste CONTRATO, para 
todos os.fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação 
específica do Conselho Curador do FGTS. 

CLÁUSULA OITAVA - PRAZO DE CARÊNCIA 

8 - O prazo de carência do financiamento é de 20 (vinte) meses, contados a partir da data 
de assinatura do CONTRATO, e pode ser prorrogado, no máximo, por até metade do 
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prazo ora~estabelecido, mediante requerimento expresso do AGENTE PROMOTOR ou 
TOMADOR à CAIXA. 

8.1 - De a~ordo o cronograma apresentado no Anexo 1, o término do prazo de carência é 
03/07/2013. -

8.2 - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização 
deste CONTRATO no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o 
TOMADOR ciente e anuente da referida redução. 

X 
CLÁUSULA NONA-TARIFAS, TAXAS e MULTAS 

9 - As alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo TOMADOR ensejam 
o pagam~nto de tarifas operacionais à CAIXA, destinadas a fazer face às despesas 
decorreotes da realização das atividades de análise técnica de engenharia e trabalho 
sócio-ambiental da reprogramação contratual e da atividade de processamento da 
respectiva .. :reprogramação, conforme Tabela de Tarifas publicada pela CAIXA e afixada 
em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo TOMADOR por 
ocasião da solicitação de alteração contratual. 

9.1 - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo 
TOIVJ.ADOR, as multas do Banco Central do Brasil - BACEN, decorrentes da modificação 
das ·informações registradas no Cadastro da Dívida Pública - CADIP. 

9.2 - As alter:ações contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, do Conselho Curador 
do FGTS, do Gestor da Aplicação, do AGENTE OPERADOR do FGTS ou por normas de 
contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de tarifas, 
taxas oLf"multas. 

9.3 - O T@MADOR obriga-se a reembolsar, à CAIXA, todas as multas e penalidades a 
esta impostas· pelo Banco Central do Brasil - BACEN ou pelo AGENTE OPERADOR do 
FGTS, por atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis 
exclusivamente ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade nas obras ou por estar 
o TOMADOR em situação irregular que não lhe permita receber recursos do FGTS. 

,~ , -
CLAUSULA1 DECIMA - UTILIZAÇAO DE SALDO RESIDUAL 

10 - É facultado ao TOMADOR utilizar o saldo residual, se houver, do valor do 
empréstimo ora concedido, assim considerado o saldo remanescente apurado depois da 
conclusã0 e alcance integral do objetivo originalmente contratado. 

J/.' 

10.1 - ~ Para tanto, o TOMADOR comunica oficialmente o seu interesse à CAIXA, 
observando-se que a CAIXA tem o prazo máximo de 120 dias corridos, a contar da data 
do último desembolso de recursos, para comunicar ao AGENTE OPERADOR. 
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10.2 - Fica ciente o TOMADOR de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido 
implica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS. 

10.3 - ,A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e 
condições.- impostas pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA, e como tal está sujeita à 
cobrança de tarifa(s) operacional (is). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AMORTIZAÇÃO 

11 - P financiamento concedido pela CAIXA ao TOMADOR é amortizado de acordo com 
as seguintes condições básicas: 

11.1 - Prazo de amortização de 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir do 
término do. período da carência . 

11.2 - As prestações são pagas mensalmente, no DIA ELEITO, vencendo-se a primeira 
no mês subseqüente ao do término do período de carência previsto na CLÁUSULA 
OITAVA ~ PRAZO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DE CARÊNCIA, sendo 
calculadas de ~cardo com o Sistema Francês de Amortização - Tabela "Price". 

11.3 - Quando, ao fina l do prazo de amortização previsto no CONTRATO, o saldo 
devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo devedor remanescente é exigível e 
cobrado pela CAIXA juntamente com a última prestação. 

11.4 - O DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 03 de cada mês. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GARANTIAS 

12 - Em'garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações 
contraídas neste CONTRATO, o TOMADOR oferece à CAIXA: 

12.1 - Vinculação de receita do município 

12.1.1 - O TOMADOR outorga à CAIXA, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis 
para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado da dívida, efetuar o bloqueio 
e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM, 
conforme estabelecido nos incisos I e li do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e 
pela Lei Municipal nº. 9586, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do 
Município, em 30/12/2009, com a alteração feita pela Lei Municipal nº. 9653, de 
04/06/201 O, até o limite do saldo devedor atualizado. 

12.1 .2 _r Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de 
assegurar a efetividade das garantias oferecidas neste instrumento, o TOMADOR, como 
forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à CAIXA, em 
caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s) sua(s) conta(s) de depósito, 
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mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cessão ora estipulada se faz a título "pro 
solvendo'.'re nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela CAIXA. 

/ ' 
12.1.2.,1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do TOMADOR, a CAIXA solicita ao 
BANCO 00 BRASIL S/A, a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do 
encargo, nos termos do ACORDO OPERACIONAL firmado entre a CAIXA e o BANCO 
DO BRASIL S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento. 

12.1.2.1.1 - Fica o TOMADOR ciente neste ato que, por força do acordo operacional 
supr~citado, o BANCO DO BRASIL comprometeu-se a: 

1 - não acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se tratar de 
ordem judicial; 
li - obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja 
dívidas junto ao Tesouro Nacional, junto ao BANCO DO BRASIL e junto à CAIXA; 
Ili - pagar à CAIXA, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva 
retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das 
obrigações, vencidas, levando a débito daquela conta os valores correspondentes. 

12.1.3 - O montante financeiro estabelecido no subitem anterior vincula-se à margem de 
garantia do TOMADOR liberada por ocasião da formalização do CONTRATO de 
Repactuação . de Garantias e Outras Avenças, a ser firmado entre o TOMADOR, a 
CAIXA e a UNIÃO, por intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN. 

' 

12.1.4 - A GARANTIDORA presta a garantia nos termos e condições descritas no 
CONTRATO 1de Garantia Fidejussória, que é celebrado em separado, por meio do qual 
reconhece e aceita o presente CONTRATO na qualidade de GARANTIDORA. Essa 
garantia .,é prestada em caráter irrevogável e irretratável até a efetiva liquidação das 
obrigações do TOMADOR, responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pelo TOMADOR, comprometendo-se, na hipótese de 
inadimplemento por parte desse, a honrar as obrigações pecuniárias por ele assumidas. 

12.1.4.1 - A GARANTIDORA ainda se obriga a garantir e repassar os valores devidos 
referentes ao presente financiamento, quando da ocorrência da INADIMPLÊNCIA por 
parte do TOMADOR. 

12.1.5 - A GARANTIDORA renuncia expressamente o benefício de ordem e se 
compromete a comunicar à CAIXA qualquer alteração ou disposição normativa que 
coloque em risco o financiamento do crédito ora concedido. 

12.1.6 - :
1
Na hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o TOMADOR 

outorga , à CAIXA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e 
suficiente à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que 
complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da CAIXA, ser declarado 
o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual 
devidamente atualizado. 
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CLÁUSUJr.A DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE 
PROMOTOR 

13 - Cons:tituem obrigações do TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, independentemente 
de outras previstas neste CONTRATO e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do 
AGENTE OPERADOR e da CAIXA: 

13.1 - Obrigações do TOMADOR 
a) manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGT-S, à CA,IXA e o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 
b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, 
comunicando· à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a 
identificar; 
c) respor,:isabilizar-se pelo retorno à CAIXA do empréstimo nos prazos e condições 
estabel~cidos no presente CONTRATO; 
d) comunicar à CAIXA qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as 
garantias _oferecidas; 
e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a 
dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas 
devidos; 
f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento; 
g) pa·gar todas as importâncias devidas por força deste CONTRATO em Agência da 
CAIXA, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, previstas na 
CLÁUSULA NONA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS e CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -
IMPONTUAL1DADE; 
h) contabilizar os recursos recebidos no presente CONTRATO, a ele fazendo referência, 
em contaradequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras; 
i) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das 
despesas que permanecerão à disposição da CAIXA pelo prazo de 05 anos após a 
liquidação:da dívida; 
j) na ocorrência de contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor e para 
assegurar a execução do objeto do empreendimento, consignar no edital que as 
empresas participantes não poderão ter restrições junto à CAIXA e ao FGTS; 
k) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
documentação comprobatória; 
1) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução e 
desenvolvimento das etapas de obras/serviços; 
m)utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, 
exclusivamente para os fins estipulados no CONTRATO; 
n) manter vigentes as licenças, durante o prazo do financiamento; 
o) permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horário comercial, às 
instalações do projeto e obras, bem como a todos os doc~mentos, informações e registros 
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contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao TOMADOR, com pelo menos 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência; 
p) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo 
quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto; 
q) afixar, em local visível ao público, 01 (uma) placa de identificação do empreendimento, 
conforme modelo definido pela CAIXA, mantida durante toda a execução do 
empreendimento; 
r) divulgar, er,n qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do 
CONTRATO o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o nome 
da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE FINANCEIRO, obrigando
se o TOMADOR a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e local onde 
ocor-rerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas; 
s) fornecerrà CAIXA, cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambiente; 
t) apresentar à CAIXA Relatório Final de Implantação, conforme CLÁUSULA DÉCIMA 
QUARTA· - CONDICIONANTES CONTRATUAIS; 
u) cumJ:)rir, no que couber, a se manter em conformidade com todas as obrigações aos 
bens materiais de interesse para a preservação da memória coletiva, caso a área de 
intervenção e/ou o entorno do EMPREENDIMENTO tenha sido objeto de tombamento, no 
âmbito federal ( estadual ou municipal; 
v) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas 
regularizadas, caso qualquer das partes da área de intervenção seja contígua à área 
cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena; 
x) ir.iformar imediatamente à CAIXA sobre assuntos ambientais em que pesem ações 
judiciais, in'quéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério 
Público, ações civis públicas, Termo de Ajustamento de Conduta assinados com o 
Ministério Público ou órgão ambiental; 
w) inserir e manter atualizadas as informações no Portal de Acompanhamento de Gastos 
para a C-opa do Mundo de Futebol de 2014; 
y) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, 
AGENTE OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento às normas e legislação vigente. 

13.2 - Obrigações do Agente Promotor 
a) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta solicitado, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
documentação comprobatória e relacionados ao presente CONTRATO; 
b) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução das obras 
e o cumprimento de outras estipulações contratuais; 
c) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, 
exclusivamente para os fins estipulados neste CONTRATO; 
d) manter vigentes, durante o prazo do financiamento, todas as licenças, autorizações e 
demais e~igências dos órgãos governamentais, para a condução de suas atividades; 
e) fornefoer à CAIXA cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambiente; 
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f) assegurar a execução das obras conforme pactuado neste CONTRATO, promovendo 
licitação na forma da legislação em vigor, observadas as especificidades do 
empreendimento, com vistas à obtenção do melhor resultado; 
g) mant~r-se em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no 
Boletim,.de Desembolso, perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; 
h) mar:iter-se em situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social -
INSS e à ~AIXA; 
i) responsabilizar-se pela implantação, operação e manutenção do empreendimento; 
j) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, 
AGENTE OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento às normas e legislação vigente. 

CL,4J,JSULA ÓÉCIMA QUARTA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS 

14.1 - Condições de Eficácia: 

14.1.1 -A eficácia do presente CONTRATO está condicionada à apresentação à CAIXA, 
pelo TOMADOR, do CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA e do CONTRATO Eivl 
CONTFJÀGARANTIA, nos termos da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000 e 
da Resolução nº 48, de 2007 do Senado Federal e devidamente formalizados, válidos e 
eficazes, nos termos da Legislação Civil. 

14.2 - Condições Resolutivas 

14.2.1 - Sob pena de resolução do CONTRATO de financiamento fica condicionado que: 
a) Q TOMADOR apresente o presente CONTRATO à CAIXA, devidamente assinado no 
prazo máx~mo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura, observadas 
as exigências legais de registro deste CONTRATO no(s) cartório(s) competente(s), bem 
como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do 
CONTRATO ao Tribunal de Contas dos Municípios, apresentando à CAIXA as 
competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da 
CAIXAj ::, 

14.3 - Copdições para Início do Desembolso 
. r 

14.3.1 - Como condição para realização do 1° (primeiro) desembolso: 

a) O TOMADOR compromete-se a: 
1) atender integralmente todas as condições de eficácia e resolutivas expressas neste 
CONTRATO; 
li) apresent~r a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da 
execução e fiscalização da obra; 
Ili) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo de contratação de 
terceiros; 
IV) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - LI do projeto; 
V) apresentar o Cronograma Físico e Financeiro do empreendimento; 
VI) apresentar documentação referente ao processo de regularização da(s) área(s) de 
intervenção, revestida das formalidades legais; 
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VII) apreseritar a aprovação do projeto do empreendimento pelo Ministério das Cidades; 

14.3.2 - Na existência de mais de um CONTRA TO de empreitada e/ou fornecimento, no 
âmbito deste CONTRATO de financiamento, desde que devidamente caracterizada a 
inexistênêia de interdependência entre as obras, e a critério da CAIXA, as condições para 
início dé desembolso podem ser verificadas individualmente. 

14.4 - Condições para último Desembolso 

14.4.1 - Para a realização do último desembolso, é necessária a apresentação do 
Relatório Final de Implantação, acompanhado de: 
- atestado de plena funcionalidade do empreendimento, emitido pelo prestador do serviço; 
- lic~nça de operação ou outro instrumento aceito pela CAIXA e pelo GESTOR DA 
APLICAÇÃ'Ó. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS 

15 - A .,CAIXA pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao 
TOMADOR ou AGENTE PROMOTOR, suspender os desembolsos, na hipótese de 
ocorrer e enquanto persistir qualquer das seguintes circunstâncias: 
a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer CONTRATO 
celebrado pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR com a CAIXA, 
independentemente da aplicação das cominações nele previstas; 
b) irregularidade de situação do TOMADOR perante o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, o Cadastro de lnadimplentes - CADIN, o Instituto Nacional de Seguridade 
Social - INSS e MPAS; 
c) qualquer' ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do 
TOMADOR ou a capacidade de disposição de seus bens; 
d) inadimplemento, por parte do TOMADOR e/ou AGENTE PROMOTOR, de qualquer 
obrigação. assumida com a CAIXA neste CONTRATO; 
e) atraso· ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos 
DA CAIXA; 
f) alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o 
empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que 
contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste CONTRATO e nos demais a ele 
vinculados; 
g) na ocorrência de fato superveniente que venha afetar ~ fonte dos r~cursos - FGTS; 
h) descumprimento das exigências constantes das CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -
GARANTIAS e DÉCIMA TERCEIRA - OBRIGAÇÕES DO TOMADOR E DO AGENTE 
PROMOTOR; 
i) descumprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de 
contrapartida não financeira; 
j) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por 
decisão judicial. 
k) desc·umprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o 
objeto/objetivo do CONTRATO o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do 
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FINANCIAMENTO, o nome da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE 
FINANCEIRO, e descumprimento de comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e 
local.-.onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas; ~~ 

CLÁUSULA 0ÉCIMA SEXTA-VENCIMENTO ANTECIPADO 

16 - Casp a suspensão dos desembolsos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -
SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS não seja medida suficiente para assegurar o regular 
cumprir,nento das obrigações assumidas pelo TOMADOR e pelo AGENTE PROMOTOR, 
constitueru·motivos de vencimento antecipado da dívida. 

16.1 - Também ensejam vencimento antecipado da dívida do CONTRATO, a critério da 
CAIXA: 
a) inexatidão, . omissão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o 
presente financiamento; 
b) inadimple'mento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste 
CONTRATO; 
c) constituição, sem consentimento expresso da CAIXA, de qualquer outro ônus ou 
gravame sobre os bens dados em garantia; 
d) ocorrêr:1cia de procedimento judicial e extrajudicial que afete as garantias constituídas 
em favo,r da CAIXA; 
e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do 
respectivo,processo, sem o prévio e expresso consentimento da CAIXA; 
f) retardamento ou paralisação das obras por dolo ou culpa do TOMADOR e/ou AGENTE 
PROMOTOR, ou no caso de justificativa não aceita pela CAIXA; 
g) deixar de concluir as obras no prazo contratual; 
h) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste CONTRA TO; 
i) d~curso do prazo de 01 (um) ano, contado da data da assinatura do presente 
CONTRATCl>, para realização do 1° (primeiro) desembolso, sem que tenha havido 
prorrogação do prazo de utilização dos recursos, conforme estabelecido na CLÁUSULA 
QUARTA - DESEMBOLSO; 
j) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da CAIXA, 
comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto aprovado; 
k) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da CLÁUSULA 
SEGUNDA - OBJETIVO, a CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e 
no CONTRATO, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da 
Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986; 
1) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste CONTRATO 
sem prévia e expressa autorização da CAIXA; e 
m) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro CONTRATO 
firmado pelo TOMADOR com terceiros e que, a critério da CAIXA, possa prejudicar e/ou 
colo'car em risco o crédito ora concedido; 
n) determinação de extinção do CONTRATO por órgãos de controle externo ou decisão 
judicial. 
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16.1 - Nos casos de vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o principal, 
juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 do. Código 
Civil f: devendo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar o TOMADOR/ 
AGENTE PROMOTOR, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, também a 
critério da CAIXA, contados do recebimento da notificação, para sanar qualquer caso 
acima elencado. 

-· 16.2 - O TOMADOR obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e 
imediato à CAIXA da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de 
qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na 
hipótese da aljnea "a" desta cláusula. 

16.3 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham 
ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o 
TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas 
a 1 o/ci (um por cento) do valor de financiamento. 

<' 

16.4 - A CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no CONTRATO, 
comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da Lei Nº 7.492 de 
16 de junho de 1986. 

(f 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - EXTINÇÃO DO CONTRATO/RESCISÃO 

17 - É assegurado à CAIXA rescindir, unilateralmente, o presente instrumento contratual, 
nos seguintes casos: 

a) não forem cumpridas todas as cláusulas resolutivas ou para início do 1º (primeiro) 
desembolso, conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA CONDICIONANTES .. 
CONTRATUAIS; 
b) por ocasião de reavaliação da capacidade de pagamento do TOMADOR, caso seja 
constatado o. declínio da sua capacidade de pagamento e, consequentemente, do seu 
conceito de risco de crédito, antes do 1° (primeiro) desembolso; 
c) qualquer uma das condições relacionadas na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -
VENCl~ENTO ANTECIPADO; 
d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das 
premissas e parâmetros do projeto analisado e, consequentemente, da seleção feita pelo 
GESTOR DA APLICAÇÃO, causados por novos valores, prazos e/ou metas físicas 
identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, alterando 
as análises econômico-financeiras, jurídica, sócio-ambiental e de engenharia que 
subsidiaram a presente contratação; 
e) obra não ir'liciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, 
com"a liquidação antecipada do saldo devedor. 

17 .1 - O presente instrumento poderá ser extinto: 
a) via resilição, por acordo mútuo entre a CAIXA e o TOMADOR; 
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b) via rescisão ,contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no presente 
CONTRATO. 

17.2 7 Tanto no caso de rescisão como de resilição, a extinção do pacto dar-se-à 
mediante comunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a 
contratação' desta operação objetivando sua eficácia, ou outras que porventura sejam 
pertinentes, o. TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, limitadas a 1 % (um por cento) 
do valor de financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas previstas 
neste CONTRATO . 

. r 
17.2.1 -:• O valor apurado será cobrado mediante e emissão de Aviso de Cobrança ao 
TOMAD0(3. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - IMPONTUALIDADE 

18 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga 
é reajustada e adicionada de encargos conforme se segue: 
a) re·ajuste .com base no índice referido na CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO 
MONETÁRIA, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o 
pagamento; . 
b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na CLÁUSULA QUINTA - JUROS, 
proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento; 
c) juros ·de mora calculados à taxa nominal de 1 % ao mês, inclusive sobre os juros 
remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias 
compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento. 

18.1 - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo TOMADOR à 
CAIXA, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do TOMADOR, tais 
como tarifas, taxas e multas devidas conforme descrito na CLÁUSULA NONA -
TARIFAS, TAXAS e MULTAS, subitens 9.1 e 9.3 à própria CAIXA, ainda não 
regularizadas devidamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PENA CONVENCIONAL 

19 - No ,caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou 
extrajudicial, o TOMADOR deve à CAIXA a pena convencional de 2% (dois por cento) 
sobre à importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações 
legais ·cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA 
EXTRAORDINÁRIAS 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES 

20 - O TOMADOR pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações 
extraordinárias mediante prévia comunicação à CAIXA. Neste caso, o valor do abatimento 
decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização pro rata dia útil do saldo 
devedor na forma estabelecida na CLÁUSULA SÉTIMA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Q 
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20.1 - O TOMADOR pode realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como 
pagamentos extraordinárias para amortizar a dívida, desde que a quantia amortizada 
corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações. 

/' 
20.2 - Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na 
CLAUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO, subitens 6.1 e 6.2, 
aplicadas sobre o saldo devedor atualizado pro rata até a data prevista de liquidação, 
conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao 
AGENTErFINANCEIRO dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o 
presente FINANCIAMENTO. 

20.3 - O ,Saldp Devedor para Liquidação Antecipada - SOLA é igual ao saldo devedor 
atualizado pro.:-rata multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração 
associada à taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SEXTA - REMUNERAÇÃO 
DO AGENTE FINANCEIRO. 

SOLA= SD x (1+TAdm+TRisco), onde: 
~ 

SOLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; 
SD = Saldo Devedor atualizado pro-rata; 
TAdm = Taxa de Administração do CONTRATO; 
Trisco = Taxa de Risco de Crédito do CONTRATO. 

20.4 ...: O Valor Total da Amortização Extraordinária - VTAE é igual ao valor da 
amortização ~ntecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de 
administração .associada à taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SEXTA -
REMUNERAÇÃO 00 AGENTE FINANCEIRO. 

VTAE = VAE x (1+TAdm+TRisco), onde: 

VTAE = VaJor Total da Amortização Extraordinária; 
VAE = Valor da Amortização Extraordinária; 
TAdm = Taxa de Administração do CONTRATO; 
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do CONTRATO . 

• 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 

21 - O TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza a CAIXA a 
negociar, a qualquer momento, durante a vigência do CONTRATO, o montante do crédito 
ora concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financeiras, desde que 
mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do TOMADOR. 

21.1 - O TOMADOR declara e está ciente de que em garantia às obrigações pecuniárias, 
principais e acessórias assumidas pelo AGENTE FINANCEIRO em favor do AGENTE 
OPERADOR, este sub-rogar-se-á automaticamente, de pleno direito, nos créditos e ~) 
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garantias .ilconstituídas pelos TOMADOR em favor do AGENTE FINANCEIRO em 
decorrência do presente instrumento, nas hipóteses de falência, intervenção ou liquidação 
extrajuçlicial do AGENTE FINANCEIRO. 

, { 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO 

22 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR declaram estar de acordo com os custos das 
obras relativas aos projetos aprovados pela CAIXA, limitados ao valor contratado. 

!' 

22.1, - O TOMADOR declara que se responsabiliza e assume qualquer ônus que venha a 
ocorrer, relativo à questão de natureza fundiária que se referir ao presente CONTRATO, 
desde que nã.o esteja prevista na proposta de financiamento aprovada pela CAIXA. 

22.2 - O J,OMADOR declara conhecer e estar de acordo com a condição estabelecida na 
CLÁUSy'LA QUARTA DESEMBOLSO, e ainda reconhece que nenhuma 
responsabilidade pode ser imputada à CAIXA em relação às despesas incorridas por ele 
TOMADOR no período de vigência da condição resolutiva, no caso de ser autorizado o 
início de obras em área pendente de regularização. 

22.3 - O TOMADOR, neste ato, declara estar ciente de que as condições e informações 
referentes a este CONTRATO poderão ser fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e 
entidades de controle pertinentes, bem como de que poderão ser encaminhadas cópias 
da presente contratação aos referidos órgãos e entidades. 

22.4 - O TOMADOR declara ainda que: 
a) conhece e está de acordo com a condição estabelecida na CLÁUSULA QUARTA -

DESEMBOLSO e declara ainda reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada 
à CAIXA em relação às despesas incorridas por ele TOMADOR no periodo de vigência 
da ç-Ôndição suspensiva, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e 
projetos em área em processo de regularização e/ou a aquisição, contratação ou 
fabricação de bem(ns) sem a concordância da CAIXA; 

b) todas as aprovações e medidas necessárias para celebrar o presente CONTRATO 
foram tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes; 

c) a celebração do presente CONTRATO não infringe ou viola qualquer disposição ou 
clcfwsula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o TOMADOR seja 
parte; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - NOVAÇÃO 

23 - Qualquer tolerância, por parte da CAIXA, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes deste CONTRATO, é considerada como ato de liberalidade, não 
se constituindo em novação ou procedimento invocável pelo TOMADOR. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO 

24 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assumem o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO 
dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos 
decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste 
CONTRA'FO, dos documentos fiscais referentes a prestação de serviços realizados 
relativam-ente aos EMPREENDIMENTOS, que os possuirá em nome da CAIXA, bem 
como dás materiais e equipamentos porventura não assentados. 

24.1 - Désd~ já, o TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR se obrigam a guardá-las, 
conservá-las e .a entregá-las à CAIXA, de imediato, quando por esta solicitado, sob as 
penas civis e criminais previstas na legislação em vigor. 

24.2 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assumem o encargo em nome da CAIXA, 
de forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência deste CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FISCALIZAÇÃO 

25 - O TOMADOR autoriza, de forma irrevogável e irretratável, a CAIXA a prestar 
informações relacionadas ao presente CONTRATO aos órgãos e entidades da 
Administração Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo. ,. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

26 - Fica o TOMADOR ciente que a CAIXA não detém competência ou atribuição para 
fiscalizar a atuação do TOMADOR nos procedimentos licitatórios, sendo a CAIXA isenta 
de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais 
procedimentos. 

'/ -\ 

26.1 - O TOMADOR declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da 
execução do,· objeto do CONTRATO de financiamento é efetuado por engenheiros e 
arquitetos da CAIXA ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da 
aplicação! dos recursos desembolsados ou a desembolsar . .. 
26.2 - O TOMADOR declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita 
técnica ao.,empreendimento pela CAIXA é feita exclusivamente para efeito de inspeção 
visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou 
em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços 
acompanhados pela CAIXA, engenheiros e arquitetos da CAIXA ou prepostos. 

26.3.r O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a 
CAIXA e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro 
ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de 
decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou 
inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou 
ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade 

'/ J 
} 
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entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de 
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRA TO . 

• ,, ,... 
26.4 - .Qualquer alteração contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo 
TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICAÇÃO, e por este último aprovada, ao ser 
encaminhada à CAIXA, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é 
submetida ao AGENTE OPERADOR nos casos previstos. 

26.4.1 - Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à CAlxA caso a 
alteração citada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste 
AGENTE FINANCEIRO. 

' 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - NORMAS COMPLEMENTARES 

27 - Aplic,am-se a este CONTRATO, no que couber, as normas gerais do Conselho 
Curador pjo FGTS, do GESTOR DA APLICAÇÃO, do AGENTE OPERADOR e da CAIXA 
para sups operações de financiamento, as quais o TOMADOR e o AGENTE PROMOTOR 
declaram conhecer e se obrigam a cumprir. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 

28 - Integram o presente CONTRATO para todos os fins de direitos, além de outros 
documentos pertinentes: 
a) Alflexo 1 - Cronograma de Desembolso; 
b) Anexo li - Quadro de Usos e Fontes; 
c) Anexo Ili - Declaração de Funcionalidade do Empreendimento - Programa Pró
Transporte; 
d) Declaração de Compromisso de Regularização Fundiária da Área de Intervenção do 
Empreendimento. 

' , t , 
CLAUSULA VIGESIMA NONA - REGISTRO 

·" 
29 - O TOMADOR obriga-se a promover o registro deste CONTRATO no cartório 
competente, conforme prazo estabelecido na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
CONDICIONANTES CONTRATUAIS e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas dos 
Municípios para conhecimento, comprometendo-se a apresentar à CAIXA as 
competentes provas da realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas . 

. 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO 

30 - As P,artes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e 
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se 
como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e 

1 

qualquer qµestão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da 
Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste CONTRATO. 
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E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito. 

Fortaleza . ;) 
Local/Data 

\ ~NANCEIRO 
. \ 

Nome: ODILON PIRES S ARES 
CPF: 170.520.173-34 

Testemunhas 
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29 de dezembro de 2011 - - - ----

fiú'if9~~~q 
Assinaturã41ôTOMADOR/ AGENTE 
PROMOTOR 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 
CPF: 382.085.633-15 

/iENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE 
tRO OE TITULO$ E DOCUMENTOS 
io Tomás, 920 • Te!.: (PABX) (85) 3304.9444 
.CARTÓRIOMAIA.COM.BR 

·_ Apresentado hoje, protoco lado 
· ·()1uo e registrado em micrafilme sob 

!NO o Nº. 

-~ Fortaleza 
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

IBJ Cronograma inicial D Reprogramação 

CT ~º- Estado/Município 

0319.149-27/11 MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Tomador Programa 

PRÓ-TR~ NSPORTE MUNICIPIO DE FORTALEZA 

1 

Empreendimento 

BRT Áv. PAULINO ROCHA 

Término da carência 

03/07/2013 

Total 

Valor liberado até _ / _j_ 

R$ 

Contrapartida 

A liberar 

R$ 19.600.000,00 

Investimento 

R$ 34.600.000,00 

Financiamento 

R$ 19.600.000,00 R$ 15.000.000,00 R$ 34.600.000,00 

Valores em ~$ 1,00 

Referência Desembolsos 

Mês A1J0 
FGTS % Contrapartida 

% Outros 
% Valor em R$ Valor em R$ Valorem R$ 

1 

12 2011 4 .083.333,35 20,83 3.125.000,00 20,83 
01 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
02 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
03 2012 816.666,67 4 ,17 625.000,00 4,17 
04 2012 816.666,67 4 ,17 625.000,00 4,17 
05 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
06 - 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
07 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
08 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
09 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
10 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
11 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
12 2012 816.666,67 4,17 625.000,00 4,17 
01 2013 816.666,66 4,17 625.000,00 4,17 
02 2013 816.666,66 4,16 625.000,00 4 ,16 
03 2013 816.666,66 4,16 625.000,00 4,1 6 
04 2013 816.666,66 4,16 625.000,00 4,16 
05 2013 816.666,66 4,16 625.000,00 4,16 
06 2013 816.666,66 4,16 625.000,00 4,16 
07 2013 816.666,65 4,16 625.000,00 4,16 

;·, Hl:GISTRO DE TÍ CUL 0$ E DOCUMENTO~ 
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Total por Exercício 

Ano Valor FGTS 

2011 4.083.333,35 

2012 9.800.000,04 

2013 5.716.666,61 

1 MUNICIPIO DE FORTALEZA/BRT AV. PAULINO ROCHA 
Contrato nº. 0319.149-27/11 

% Valor % Valor outros % 
contrapartida 

20,83 3.125.000,00 20,83 

50.04 7.500.000,00 50,04 

29,13 4.375.000,00 29,13 

Fortaleza , 29 de dezembro de 2011 ------------------ - - -----
Local/Data 

Agente promotor 

23 
27.844 v007 micro 

I 



':(·:"'/~ ú~ F/s ~
1 '·- llt/. J 

Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transporte\ ~/':--=~·/ 
Opera~ões com Estados, Municípios e Distrito Federal .<;,-. ·"' 

1 MUNICÍPIO DE FORTALEZA/BRT AV. PAULINO ROCHA 
Contrato nº. 0319.149-27/11 

ANEXO, li - QUADRO DE USOS E FONTES 

QUADRO DE USOS E FONTES 

usos Total Instituição Financeira 
1 Investimentos 
1.1 - Item Financiável R$ 19.600.000,00 CAIXA 
Obras e Serviços R$ 19.600.000,00 CAIXA 

1.2 - Itens Nao Financiáveis R$ 15.000.000,00 Recursos próprios 
Desapropriação R$ 3.000.000 00 Recursos próprios 
Estudos e Projetos R$ 300.000,00 Recursos próprios 
Obras e Serviços R$ 11 .700.000 00 Recursos próprios 

Total de Usos R$ 34.600.000,00 

FONTES 
2. Recursos Próprios 1 R$15.000.000,00 
2.1 Estudos e Projetos R$ 300.000,00 Recursos próprios 
2.2 Desapropriação R$ 3.000.000 00 Recursos próprios 
2.3 Obras e Serviços R$ 11.700.000,00 Recursos próprios 

3. Financiamento R$ 19.600.000,00 
3.1 CAIXNFGTS Pró Transporte R$ 19.600.000,00 CAIXA 

Total de Fontes R$ 34.600.000,00 

'.'' i~EG!Sif<ú DE :!íüLOS f DOCUMENiO~ 
------ ·---·-
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Anexo Ili - DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO -
PROGRAMA - PRÓ-TRANSPORTE 

O TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no CNPJ/MP sob .o nº. 
07.954.605/0001-60, neste ato representado por sua representante legal LUIZIANNl: DE 
OLIVEIRA UNS, RG nº. 95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-1 5, DECLARA à 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para os devidos fins de direito, e para que se produzam 
os efeitos,necessários, que realizará as obras e serviços para que o empreendimento ora 
financiado apresente a boa e regular funcionalidade, bem como aquiesce e se 
responsabiliza com o fornecimento de equipamentos de controle e operação, necessários 
para a funcionalidade das intervenções objeto deste CONTRATO. 

Declara também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de 
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e estar ciente de que a 
falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. 

Fortaleza, 
Local/Data 

Represe · ante do Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 

" 
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Declaração de Compromisso de Regularização Fundiária dai~_,,; 
de Intervenção do Empreendimento '\::,_. o ...• ~~· 

,' 
Grau de sigilo 

#00 

O MUNIOIPIO DE FORTALEZA, com sede na Rua General Bezerril, nº. 755, Centro, 
Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MP sob o nº. 07.954.605/0001 -60, neste ato 
representado por sua representante legal LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS, RG nº. 
95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-15, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, em atendimento às obrigações do Contrato de Financiamento e Repasse nº. 
0319.149-27/11, previstas na cláusula DÉCIMA QUARTA, que: 

a) compromete-se a regularizar a situação fundiária da área de intervenção do 
empreendimento localizado à AV. PAULINO ROCHA. O prazo para cumprimento do 
disposto nesta alínea coincidirá com o prazo de amortização da operação contratada, qual 
seja, julho/2033. 

b) compromete-se a respeitar a legislação urbanística em vigor e as áreas de domínio, 
posse e/ou propriedade de Ente da Federação com edificação em uso operacional por 
parte desse Ente . 

. ) 
DECLARA também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de 
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e estar ciente de que a 
falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. 

Fortaleza 
Local/Data 

~ -~~ 
Represent~Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 

r • 

29 de dezembro de 2011 - - - - ----
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) 
caixa.gov.br 
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h ~ FORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVIII FORTALEZA, 04 DE JUNHO DE 2010 N° 14.316 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI N° 9653 DE 04 OE J UNHO OE 2010 

Altera o art. 1° da Lei nº 
9.586/09, que autonza o chefe 
do Poder Executivo a contrair o 
empréstimo que indica e dá ou
tras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art, 1• - O art. 1• da Lei n• 9.586, de 30 de dezembro de 2009, 
passa a vigorar com a seguinle redaçao. • Art. 1 ° • Fica o chefe 
do Poder Executivo Munic,pal autorizado a realizar operaçao de 
crédito interno. até o limite de RS 350.000.000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de rea,s), Junto á Caixa Econômica Federal, 
destinado â execuçao do Programa de Aceleraçao do Cresci
mento da Mobilidade Urbana (PAC), para execuçao das ações 
necessárias para a Copa do Mundo FIFA Brasil • Fortaleza 
2014, observadas as disposições legais em vigor para contra
taçao de crédito." Art. :20 - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de 
junho de 2010. Lulzlanne de Oliveira Uns - PREFEITA MU
NICIPAL DE FORTALEZA. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Municlp10 de Fortaleza , por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a NOGUEIRA E CORDEIRO LTDA. por 
meio do seu representante Sr'. Mana Leonice Ribeiro Dourado. 
OBJETO: O presente contrato tem por ob/eto a contrataçao de 
empresa rornecedora de trnbalhos grãficos para serem utiliza
dos na execução do projeto juventude e cultura em movimento. 
VALOR DO CONTRATO: O preço global do contrato é de 
RS 44.996,30 (quarenta e quatro míl novecentos o noventa e 
seis reais e trinta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade 04. 122.0003.2003.0006, Elemento do Despe
sa 33.90.39 Fonte de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete 
da Prefeita de Fortaleza. VIGÊNCIA: A vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos limites legais. SIGNATÁRIOS: 
Evolino do Sousa Ferrei ra • CHEFE DE GABINETE DA PRE
FEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA, pela CONTRATANTE. 
Maria Leonlce Ribei ro Dourado, pela CONTRATADA. DATA 
DA ASSINATURA: 24 de maio de 2010. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Município de Fortaleza. por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a RÔMULO L. DE BRITO EPP. por meio 
de seu representante Sr, Rõmulo Loureiro de Brito. OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto a ccntrataçllo de empresa 
pessoa tisica ou jurídica parn fornecimento do material de ex
pediente objetivando garantir a realizaçao das atividades e 
eventos do projeto juventude e cultura em movimento. VALOR 
DO CONTRATO: O preço global do contrato é de RS 28.491,66 

(vinte e 0 110 mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 
14.422.0120.2280.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 
de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete da Prefeita. VI
GÊNCIA: Este contrato terá prazo de vigência do 12 (doze) 
meses contados a par1ir de sua assinatura, sendo considerado 
concluído com a entrega definitiva do seu objeto. SIGNATÁ
RIOS: Eveline de Sousa Forreira - CHEFE OE GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. pelo CONTRATAN
TE. Rômulo Lo urei ro de Bri to, pela CONTRATADA, DATA DA 
ASSINATURA: 24 do maio de 2010, 

COMUNICADO - Em cumprimento ao disposto 
no inciso 11, anigo 6°, do Decreto Municipal nº 12.659, de 23 de 
abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Município nº 
14.287, a Comissão de Trabalho Fortaleza Bela Quero Te Ver. 
vem através deste Comunicar o recebimento do Carta de ln
tenção para celebraçao de Termo de Cooperaçao, protocolada 
pela empresa PACTUAR CONSULTORIA E MARKETING SO
CIOAMBIENTAL LTDA .. que tem por objelo a recuperação 
física, limpeza da área, preparo do solo, implanta<;ao de novo 
Projeto Paisagístico do canteiro central da Av. Dom luís e 
campanha de educação ambiental para os usuános do entorno, 
sem que haja qualquer custo financeiro para Prefeitura de 
Fortaleza. Desta data, determina-se o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, para quaisquer outros pretensos cooperantes apresenta
rem, se desejarem. Carta de lntonçao, para o mesmo objeto. 
FOr1aleza. 01 do junho de 2010. COMISSÃO DE TRABALHO 
FORTALEZA BELA QUERO TE VER. 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
L ICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO/ADIAMENTO 

PROCESSO: Pregão Eletrónico nº 01/2010. 
ORIGEM: Gabinete da Prefeita • GP. 
OBJETO: Conlrataçao de empresa para a execução dos servi

ços de tcrceirizaçao de mão-de-obra, nas categorias 
profissionais descritas no Anexo I deste Edilal, para 
atender as necessidades do Gabinete da Prefeita de 
Fortaleza, Casa Abrigo e Centro de Referência da 
Mulher, por um período de 12 (doze) meses, poden
do ser prorrogado nos limites da lei e mediante jusli
ficativa do interesse público. 

A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO à IMPUGNA
ÇÃO apresentada pela empresa RENT SERVIÇOS EMPRE
SARIAIS LTOA aos termos do Edital em epigrafe. A Pregoeira 
Comunica também aos interessados que o refendo processo 
com o início da abertura das propostas anteriormente marcado 
para o dia 21 de maio de 201 O ás 08h30 ocorrerá somente no 
dia 08 de fUnho de 2010 ás 08h30 e o inicio da sessão de dis
puta de lances, ocorrerá no dia 08 de Junho de 2010 ás 15h00, 
no endereço eletrônico w·w·w.licitacoes-e.eom.br. O edital e as 
referidas decisões poderão ser lido e obMo no endereço acima 
mencionado e as informaçóes sobre o mesmo serao dadas 
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5912099 At1vldades de pôs,produçao c1nema1ográfica. de videos e 
de programas do tetov,são nao especdicadas antonormon. 
to 

7420001 Atividades de produçõo de fotografias, exee10 aé,ea e 
submarina 

7420002 Atrvídades de produçao de fotografias aéreas e subman-
nas 

9002702 Rcstauracao de obras de arte 
5811500 Ed1cao de livros 
5821200 Edi~o 1n1cnrada à imoressào de livros 

5911102 Pro<fucáo oe r,lmes para publicidade 
7119703 Serviços do desenho técnico relact0nados à arqui:etura o 

c~nhana 
7410201 Oes,gn 
9102301 Atividooes de museus e d~ cxp1oraçao de lugares e pré-

dk>s históncos e atrar..61>s similares 

ANEXO 11 
SERVIÇOS TÍPICOS DE TECNOLOGIA 

1.1 Anâlise e desenvolvimento de sistemas 

1.2 Prog1amaçao 
1.3 Processamento de dados e congónc,es 

1.4 Elaboraçao de programas do computadores, inclus,ve de 
jogos êkHrõn1cos 

1.5 Lieenc1amen10 ou cessão de direito de uso de programas 
de comput,içao 

1.6 Assessona e consuttona om inro,matica 
1.8 Planejamento, eonteeçao, manuienç.ào e aluDhzaçao de 

pég1nas eletrônicas 

2.1 Serviços do pesqu1s.as e desenvolvimento do qualquer 
natureza 

3.2 ExplOraç.ao de salões de festas. centro do convon,çoes, 
oscritónos v1rtua1s, stands. quadras espon.ivas, es1âdios, 
g1nas1os. tiiuc:h16nos, casas de espetáculos, p.ar(lues de 
ó1versões, eanchas e congêneres. para realizaçao de 
evc-ntos ou negó(>OS de qualquer na1ureza 

7.1 Engenharia. agronomia, agrimensura. arqu11e1ura. geolo· 
91a, urbanismo, paisagismo e rnnnénores 

10.3 AgeneMtmento. CO<retDgom ou lntormadtaç.êO de direitos do 
loropnedode mdusutal. anlsttca ou Ji!orána 

ANEXO Ili 
SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL 

7.5 Reparaç-Ao. consol'\'aç:ao e reforma o·e edifioos. estradas, 
pontos. portos o congêneres (exceto o romecimcnto oe 
moreadonas prodtwdas pelO prestador dos S0t'VIÇ()S, fora 
do local da prestaç.ão dos $Crviços, que fico sujeito ao 
ICMS) 

8.2 OualQver natureza (EducaçAo I Ens1no) 

12. 13 Produç-ao. mediante ov sem encomenda próv,a. do évon-
10s. espettlcuk>s, entrevistas. shows, ballet, danças. desf1-
'8s, baites. 1eatros. óporas. concertos. recata,s, festrvai5 e 
conoéneres 

12.16 Elt'ibiçao de filmes. entrevistas, mu$1.c;a1$, espetáculos. 
$ho'A•s, concertos, desfilés, óperas, competções esponi-
va.s. do desttoza 1nteloc1ua1 ou congêneres 

13.1 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem. du· 
blaoem. m,xaccm o conoêneres 

13.2 Fotografia o c1nomatografla, Inclusive rcvelaçao, ampha-
cao. cópia, rcprodul".An, 1rucaaem e conoonercs 

14.5 Restauração, reeondicionamento. acond1c,onam<in10, 
pintura. benefic,omento, lavagem. sccasom. 11n-giman10, 
gatvanoptastio, anod1Zaçào, cone, rocorte, polimenlo, 
plastificacào e conqéneres, de ob1etos Qutusquer 

17.2 

32.1 
38.1 
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OatiJograflêjl. d~ita,çao. estenografia, expediente. secretaria 
em geral. resposta audlvol. rodaç-.ao, «1,çao. interpretação. 
revisao, 1raduç.ão. apoio e infraestrutura administrativa e 
congênercs 

Serviços de desenhos técnicos 
SeMco5 de museologia 

LEI N' 9.586 OE 30 DE DEZEMBRO OE 2009 

Autoriza o cheíe do Poder Exe
cutivo a contrair o empréstimo 
que indica e dá outras provi
dências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL OE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 • - Fica o chefe do Poder Executivo Mun1ci , 
pai autorizado a realizar operação de crédito interno, até o 
limite de R$ 350.000.000,00 (trezenios e cinquenla milhões de 
roais), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social (BNDESJ, deslinado à execuçâo do Programa de 
Aceleração do Crescimento da Mobilidade Urbana (PAC). para 
a execuçao das ações necessárias para a Copa do Mundo 
F IFA Brasil . Fortaleza 2014. observadas as disposições legais 
em vigor para contratação de crédito. 

Parágrafo Único • Os recursos resullantes do 
empréstimo autorizado nesle artigo serao obrigatoriamente 
aplicados na execuçao do programa a que se destina. 

Art. 2" • A execuçâo do Programa de Aceleração 
do Crescimenlo da Mobilidade Urbana (PAC) será acompanha
da pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos 
(COMTUR). 

Art. 3° - O Poder Executivo Municipal incluirá nas 
propostas orçamentárias anuais as dotações necessárias à 
cobertura dos encargos financeiros decorrentes da execução 
desta lei. 

Parâgraro Unico - O Poder Execullvo fica autor,. 
zado a v1nw lar, como garan1ia. as cotas de repartiçâo conslitu
cional previstas nos arts. 158 e 159. comptemeniadas pelas 
recei1as tributánas eslabelecidas no art. 156 da Cons1ituição 
Federal. conrorme previsão constante do § 4° do art. 167 do 
texto conslituclonal. além de outras garantias em direito admiti 
das. 

Art. 4° - Esta le i entra em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. em 30 de dezembro de 2009. 

Luizianne de Oliveira Uns 
PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA 

EXTRATO OE PUBLICAÇÃO • ESPÊCIE: Con• 
1ra10 de Compra. CONTRATANTE: Município de Fortaleza. 
pessoa jurídica de dire,to público. com sede na Av. Luciano 
Carneiro. n• 2235. CNPJ nº 07.954.60510001-60. ncslc alo 
represen1ado pela Cheio de Gabinete. Sra. Eveline de Sousa 
Ferreira. CONTRATADA: Maria do Socorro Silva Bezerra • ME. 
inscrita no CNPJ n• 5.696.30310001 -04. com sede na cidaoe de 
Fortaleza-CE, na Rua Eduardo Garcia. nº 85 • Aldeota. repre
sentada por representante legal Sr. Márcio Rodrigues de Olivei
ra, inscrito no CPF sob o nº 923.465.963-53 e portador da Cé
dula de Identidade nº 96013004896 SSP/CE. residente e domi
c1hado nesta capital . OBJETO: Contrataçao de empresa para 
rornecimento e instataçâo do equipamenlos de apoio destinado 
ao Palácio do Bisbo, localizado na Rua sao José. nº 01. Cen
tro. Conrorme especificações e quantidades descritas no Ane
xo 1. parte integrante deste edital. VALOR GLOBAL DO CON
TRATO: O valor global de RS 32.960.30 (lrinta e dois mil. nove
centos e sessenta reais e trinla centavos). VIGÊNCIA: A vigên
cia do contrato terá seu térm ino final vinculado ao término da 
garanlÍa dada pelo fabricante excius,vamente no que se rela-
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Contrato nº. 0411.231-87/2015 

Grau de si ilo 
#PUBLICO 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, 
ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA/CE, NO ÂMBITO DO 
PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS 
CONTRAPARTIDAS DO PROGRAMA DE 
ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (CPAC) 

Por este instrumento, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas como ao 
final indicado, têm justo e contratado, entre si, a concessão de financiamento, na forma a 
seguir ajustada: 

1 - DAS PARTES: 

AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Instituição Financeira sob a 
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo 
Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 
de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, 
regendo-se pelo Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.360.305/0001-04, neste 
ato representada pelo Superintendente Regional Eventual de Fortaleza, Sr. GEORGE 
KILLIAN PEREIRA GRESS, RG nº. 95002395092 SSP/CE, CPF nº. 321 .677.173-34, 
doravante designada simplesmente CAIXA. 

TOMADOR - MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
07.954.605/0001-60 representado pelo Prefeito Municipal Sr. ROBERTO CLÁUDIO 
RODRIGUES BEZERRA, RG nº. 92021001415, CPF nº. 542.116.383-00, brasileiro, 
casado, médico, doravante designado TOMADOR. 

li - DEFINIÇÕES 

AGENTE FINANCEIRO - Caixa Econômica Federal , Instituição Financeira responsável 
pela contratação do financiamento; 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; 

CGU - Controladoria-Geral da União; 

CND - Certidão negativa de Débito; 
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Contrato de Financiamento - Programa de Financiamento das 
Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento 
(CPAC) 

Contrato nº. 0411.231-87/2015 o c:S5 t 
o::: ~ ~ 

ü , ONTA VINCULADA - É a conta bancária individualizada, aberta pelo TOMADOR em 
~ sku nome, em agência da CAIXA, com a finalidade específica de registrar os recursos 

financeiros relativos ao(s) desembolso(s) deste CONTRATO; 

CONTRAPARTIDA - É a alocação de recursos físicos e/ou financeiros pelo TOMADOR, 
calculada sobre o valor do investimento do CONTRATO ORIGINAL; 

CONTRATO - Contrato firmado entre a CAIXA e o TOMADOR no âmbito do CPAC; 

CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA - É o contrato celebrado entre a CAIXA, o 
GARANTIDOR e o TOMADOR, que tem por objeto a obrigação da GARANTIDORA em 
honrar todas as obrigações financeiras do TOMADOR, decorrentes do presente 
CONTRATO; 

CONTRATO EM CONTRAGARANTIA - É o contrato de vinculação de receitas e de 
cessão e transferência de crédito em contragarantia, celebrado entre a União e o 
TOMADOR; 

CONTRATO ORIGINAL - É (são) o(s) contrato(s) de repasse e/ou financiamento, no 
âmbito do PAC ou relativo a obras de mobilidade urbana previstas na Matriz de 
Responsabilidade da Copa do Mundo de 2014, apresentado (s) no Anexo 1, ao (s) qual 
(is) se vincula o presente CONTRATO e sobre o (s) qual (is) o TOMADOR obrigou-se a 
aportar a contrapartida; 

CPAC - Programa de Financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do 
Crescimento, com objetivo de financiar a CONTRAPARTIDA requerida do Ente da 
Federação, decorrente de operações de crédito e financiamento com recursos do FGTS, 
ou operações de repasse com recursos do OGU; 

CRP - Certificado de Regularidade Previdenciária ; 

DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES - Regras, condições e 
procedimentos estabelecidos pelo BNDES aplicáveis aos contratos de Colaboração 
Financeira do BNDES; 

FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 

FPE - Fundo de Participação dos Estados; 

FPM - Fundo de Participação dos Municípios; 

FIEL DEPOSITÁRIO - Pessoa jurídica que assume o encargo da boa guarda, 
conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais , notas fiscais , faturas, 
duplicatas ou outros documentos, decorrentes das operações de compra, referentes à 
aplicação dos recursos objeto deste CONTRATO, bem como, dos documentos fiscais 

27.441 v010 micro 2 
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Contrato nº. 0411 .231-87/2015 

~ 

referentes à prestação de serviços realizados de acordo com os empreendimentos, além 
de máquinas e equipamentos adquiridos; · 

GARANTIDORA - É a União, constituída como garantidora por solicitação do TOMADOR 
e com fundamento no art. 40 da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000 e na Lei 
nº 10.552, de 13 de novembro de 2002. 

INADIMPLÊNCIA FINANCEIRA - Para fins do disposto neste CONTRATO, a 
inadimplência será caracterizada na ocorrência de não pagamento de encargos, 
compostos de principal, juros, taxas e acessórios, na fase de carência ou na fase de 
amortização; 

INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social; 

MPAS - Ministério da Previdência Social; 

MPF - Ministério Público Federal; 

OGU - Orçamento Geral da União; 

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento; 

SALDO DEVEDOR - Valor referente ao saldo formado pelos créditos disponibilizados ao 
TOMADOR, juros contratuais de carência incorporados, amortizações ordinárias e 
extraordinárias, atualizado monetariamente nas condições pactuadas neste CONTRATO 
e que é base de cálculo de todos os encargos desta operação; 

SFCI - Secretaria Federal de Controle Interno; 

STN - Secretaria do Tesouro Nacional; 

TCU - Tribunal de Contas da União. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - Empréstimo no valor de R$ 48.885.559,47 (quarenta e oito milhões, oitocentos e 
oitenta e cinco mil, quinhentos e cinqüenta e nove reais e quarenta e sete centavos), sob 
a forma de financiamento concedido pela CAIXA, observadas as condições estabelecidas 
neste CONTRATO. 

1.1 - A presente operação de crédito encontra-se enquadrada no Artigo. 9°-S da 
Resolução nº 2827, de 30/03/2001, do Conselho Monetário Nacional. 

1.2 - O TOMADOR do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado a 
contratar a presente operação conforme Lei Autorizativa nº. 10.116, de 25/10/2013, 
publ icada no Diário Oficial da União em 01/11/2013 e Lei Autorizativa nº. 10.179, de 

27.441 v010 micro < 
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Contrato de Financiamento - Programa de Financiamento das 
Contrapartidas do Programa de Aceleração do Crescimento 
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O:: ~ '6/03/2014, publicada no Diário Oficial da União em 
ü :g;apacidade de endividamento, conforme 
~ ~ 599/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 14/11/2014. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVO 

Contrato nº. 0411 .231-87/2015 

31/03/2014, e quanto à sua 
Ofício STN nº. 

2 - O CONTRATO tem por objetivo o aporte de CONTRAPARTIDA para realização de 
obras e serviços decorrentes de operações de repasse firmadas pelo tomador no âmbito 
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, caracterizadas nos CONTRATOS 
ORIGINAIS relacionados no anexo 1. 

2.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues 
pelo TOMADOR à CAIXA e utilizados para aprovação deste financiamento integram este 
instrumento, não podendo, em hipótese alguma, ser alterados sem a prévia e expressa 
autorização da CAIXA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DESEMBOLSO 

3 - A liberação dos recursos é efetuada periodicamente pela CAIXA, respeitado o 
Cronograma Financeiro dos empreendimentos, estando sua liberação condicionada à 
efetiva execução das respectivas etapas das obras e/ou serviços dos CONTRA TOS 
ORIGINAIS. 

3.1 - Os recursos de que trata o item 3, os quais equivalem aos recursos da 
CONTRAPARTIDA dos CONTRATOS ORIGINAIS, são creditados - em até 3 (três) dias 
úteis após o recebimento da documentação exigida - na conta bancária individualizada do 
TOMADOR, vinculada a este CONTRATO, aberta na agência da CAIXA - lracema - 0031 , 
sob o Nº. 258-3, e são obrigatoriamente, creditados na conta bancária individualizada 
vinculada aos CONTRATOS ORIGINAIS, em nome do TOMADOR. 

3.2 - No caso de reembolso de contrapartida já aportada, os recursos de que trata o item 
3, os quais equivalem aos recursos da CONTRAPARTIDA dos CONTRATOS 
ORIGINAIS, são creditados - em até 3 (três) dias úteis após o recebimento da 
documentação exigida - na conta bancária individualizada do TOMADOR, vinculada a 
este CONTRATO, aberta na agência da CAIXA - lracema - 0031 , sob o Nº. 258-3, e são 
repassados para a conta movimento do Tomador, após comprovação do aporte da 
CONTRAPARTIDA no CONTRATO ORIGINAL do valor correspondente ao valor 
reembolsado. 

3.3 - As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização 
monetária. 

3.3.1 - O TOMADOR concorda com o disposto no subitem anterior, e assume, perante a 
CAIXA, inteira responsabilidade por eventuais diferenças de atualização que venham a 
recair sobre o financiamento ora concedido reclamadas por terceiros. 
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3.4 - A liberação das parcelas do financiamento fica condicionada à apresentação, pelo 
TOMADOR, e à análise e aceitação pela CAIXA, da documentação técnica, financeira, 
cadastral e, se for o caso, jurídica. 

3.4.1 - A liberação de recursos ocorre de acordo com o atendimento de eventuais 
condicionantes estabelecidas nos CONTRATOS ORIGINAIS, e é observada a condição 
suspensiva de desembolso em relação a cada CONTRATO ORIGINAL. 

3.5 - Se, por qualquer motivo, o BNDES exigir da CAIXA a restituição de qualquer valor 
desembolsado, o TOMADOR, depois de notificado, ressarce a CAIXA de tal montante, 
nas mesmas condições exigidas pelo BNDES, acrescido das despesas bancárias da 
respectiva devolução, na mesma data em que se efetivar a restituição feita pela CAIXA ao 
BNDES. 

3.6 - A liberação das parcelas do financiamento fica condicionada à análise cadastral do 
TOMADOR junto ao FGTS, INSS, CAIXA e BNDES. 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

4 - O financiamento ora contratado, de acordo com as normas específicas da CAIXA, com 
as DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES e com as 
características do projeto, obedece aos seguintes prazos: 

4.1 - O prazo total deste CONTRATO é de 111 meses (contados da data de assinatura 
deste CONTRATO até o fim da amortização) . 

4.2 - O prazo de amortização é de 96 meses, correspondentes a prestações sucessivas, 
sendo cada parcela de amortização no valor do principal vincendo atualizado da dívida, 
dividido pelo número de prestações ainda não vencidas, vencendo-se a primeira no dia 
15/07/2016 e a última em 15/06/2024. 

4.3 - O período de carência corresponde ao período compreendido entre a assinatura 
deste CONTRATO e o dia 15/06/2016. 

4.4 - O prazo para 1ª liberação é de até 180 dias contados a partir da data de assinatura 
deste CONTRATO, podendo este prazo ser prorrogado a critério da CAIXA, mediante 
justificativa apresentada pelo TOMADOR. 

4.5 - Processamento e cobrança da dívida - a cobrança do principal e encargos é feita 
da seguinte forma: 

4.5.1 - A CAIXA expede Aviso de Cobrança ao TOMADOR, para que este promova a 
liquidação de suas obrigações no dia 15 (quinze) de cada mês, preferencialmente na 
Agência onde se encontra aberta a CONTA VINCULADA ou em qualquer outra da 
CAIXA. ~ 
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O ~E 
~ .g 4.5.2 - O não recebimento do Aviso de Cobrança não exime o TOMADOR da obrigação 
~ ~ de pagar as prestações do principal e dos encargos nas datas estabelecidas neste 

°ൕ CONTRATO. 

4.5.3 - Vencimento em dias feriados - ocorrendo vencimento em sábados, domingos ou 
feriados nacionais, inclusive os bancários, este é, para todos os fins e efeitos, deslocado 
para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta data, se 
iniciando, também a partir desta data, o período seguinte regular de apuração e cálculo 
dos encargos da operação. 

4.5.4 - A CAIXA mantém à disposição do TOMADOR as informações, dados e cálculos 
que servirem de base para apuração dos valores devidos, a partir do momento em que 
esses elementos forem disponibilizados pelo BNDES. 

CLÁUSULA QUINTA - JUROS 

5 - Sobre o Saldo Devedor (SD) são devidos pelo TOMADOR à CAIXA os juros de 2, 1 % 
a.a. (dois vírgula um por cento ao ano) acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - T JLP, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil, observado o seguinte algoritmo e sistemática: 

[
( . .)N. l ,..., l +tl 

i 1 = SD X l360 1 +--~ - 1 
Jn+ ~ 1 100 

Onde: 

SDn = Saldo Devedor no momento da apuração dos Juros (Base de Cálculo) 
i = Taxa de juros estipulada nesta Cláusula 

T J = Parte não capitalizada da T JLP, conforme item 5.2 e 5.3 abaixo. 
N =Número de dias entre o último evento e a data de apuração dos Juros. 

5.1 - Os juros no período de carência e de amortização são cobrados mensalmente. 

5.2 - Quando a T JLP for superior a 6% a.a. (seis por cento ao ano): 

5.2.1 - Quando a T JLP for maior do que 6% a.a. (seis por cento ao ano), a parte que 
exceder a 6% é capitalizada no dia 15 (quinze) de cada mês da vigência deste 
CONTRATO e no seu vencimento ou liquidação, observado o disposto no item 4.5.3 -
Vencimento em dias feriados. 

5.2.2 - A parcela não capitalizada da T JLP, que neste caso equivale a 6% a.a. (seis por 
cento ao ano), é acrescida à Taxa de Juros contratada e o resultado incide sobre o saldo 
devedor, nas datas de exigibilidade dos juros ou na data de vencimento ou liquidação 
deste CONTRATO, observado o disposto nesta cláusula, e considerado, para o cálculo 
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diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento financeiro e as 
datas de exigibilidade acima citadas. 

5.3 - Quando a T JLP for igual ou inferior a 6% a.a. (seis por cento ao ano): 

5.3.1 - Quando a T JLP for menor ou igual a 6% a.a. (seis por cento ao ano), o seu valor 
integral é acrescido à Taxa de Juros contratada e o resultado incide sobre o Saldo 
Devedor, nas datas de exigibilidade dos juros ou na data de vencimento ou liquidação 
deste CONTRATO, observado o disposto nesta cláusula, e considerado, para o cálculo 
diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento financeiro e as 
datas de exigibi lidade acima citadas. 

5.3.1.1 - Neste caso, não há parte capitalizável ao Saldo Devedor. 

5.4 - Indexação do Saldo Devedor 

5.4.1 - O Saldo Devedor (SD) deste CONTRA TO é atualizado diariamente com a parte da 
T JLP que exceder a 6% a.a. (seis por cento ao ano), através do indexador 314-URT JLP 
(Unidade de Referência da Taxa de Juros de Longo Prazo) calculado e publicado pelo 
BNDES. 

5.5 - É utilizado o sistema SAC na evolução financeira do contrato de financiamento. 

CLÁUSULA SEXTA -TARIFAS, TAXAS e MULTAS 

6 - Ensejam o pagamento de tarifas operacionais à CAIXA, as alterações contratuais 
motivadas direta ou indiretamente pelo TOMADOR, e que estejam previstas na Tabela de 
Ta rifas, publicada pela CAIXA e afixada em suas agências, sendo cobradas 
individualmente, e pagas pelo TOMADOR por ocasião da solicitação de alteração 
contratual. 

6.1 - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas pelo 
TOMADOR as multas do Banco Central do Brasil, decorrentes da modificação das 
informações registradas no Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor 
Público - CADIP. 

6.2 - As alterações contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, do BNDES ou por 
normas de contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de 
tarifas, taxas ou multas. 

6.3 - O TOMADOR assume a responsabilidade de reembolsar a CAIXA por todas as 
multas e penalidades a esta impostas pelo Banco Central do Brasil ou pelo BNDES, por 
atrasos ou cancelamentos de desembolsos, decorrentes de fatos imputáveis 
exclusivamente ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade nas obras ou por estar 
o TOMADOR em situação irregular que não lhe permita receber recursos do BNDES. 
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o::: o º eLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIAS o .g 

~ ~ 7 - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações 
contraídas neste CONTRATO, o TOMADOR oferece à CAIXA: 

7 .1 - Garantia da União 

7.1 .1 - A GARANTIDORA presta garantia nos termos e condições descritas no 
CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA, que é celebrado em separado, por meio 
do qual reconhece e aceita o presente CONTRATO na qualidade de GARANTIDORA. 
Essa garantia é prestada em caráter irrevogável e irretratável, até a efetiva liquidação das 
obrigações do TOMADOR, responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento de todas 
as obrigações assumidas pelo TOMADOR, comprometendo-se, na hipótese de 
inadimplemento por parte desse, a honrar as obrigações pecuniárias por ele assumidas. 

7.1.1.1 - A GARANTIDORA ainda se obriga a garantir e repassar os valores devidos 
referentes ao presente financiamento, quando da ocorrência da INADIMPLÊNCIA por 
parte do TOMADOR. 

7.1.2 - A GARANTIDORA se compromete a comunicar à CAIXA qualquer alteração ou 
disposição normativa que coloque em risco o financiamento do crédito ora concedido. 

7.1.3 - Na hipótese de extinção das garantias pactuadas, o TOMADOR outorga à CAIXA, 
no prazo de 15 (quinze) dias úteis, garantia igual, bastante e suficiente à segurança do 
crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que complemente ou substitua as 
existentes, sob pena de, a critério da CAIXA, ser declarado o vencimento antecipado da 
dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual devidamente atualizado. 

CLÁUSULA OITAVA-OBRIGAÇÕES DO TOMADOR 

8 - Constituem obrigações do TOMADOR, independentemente de outras previstas neste 
CONTRATO, nas DISPOSIÇOES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES e nas 
normas da CAIXA: 

8.1 - Obrigações do TOMADOR 

a) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, 
comunicando à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha 
a identificar; 

b) manter-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS, à CAIXA, o BNDES e o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS; 

c) responsabilizar-se pelo retorno à CAIXA do financiamento nos prazos e condições 
estabelecidos no presente CONTRATO; 

d) comunicar à CAIXA qualquer ocorrência que possa, direta ou indiretamente, afetar as 
garantias oferecidas; 
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e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a 
dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas 
devidos; 

f) pagar todas as importâncias devidas por força deste CONTRATO em Agência da 
CAIXA, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, previstas na 
CLÁUSULA SEXTA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS e CLÁUSULA DÉCIMA 
SEGUNDA - DO INADIMPLEMENTO; 

g) contabilizar os recursos recebidos no presente CONTRATO, a ele fazendo referência, 
em conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras; 

h) arquivar em sua contabilidade analítica todos os documentos comprobatórios das 
despesas que permanecem à disposição da CAIXA pelo prazo de 05 (cinco) anos após 
a liquidação da dívida; 

i) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
documentação comprobatória; 

j) permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horário comercial, às 
instalações do projeto e obras, bem como a todos os documentos, informações e 
registros contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao TOMADOR, com pelo menos 
24 (vinte e quatro) horas de antecedência, para análise do andamento do projeto e 
verificação das obrigações assumidas neste CONTRATO; 

k) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo 
quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do 
projeto; 

1) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do 
CONTRATO o nome do programa, a origem do recurso, o valor do financiamento, o 
nome da CAIXA, obrigando-se o TOMADOR a comunicar expressamente à CAIXA a 
data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas; 

m) cumprir o disposto na legislação referente à segurança, à medicina do trabalho e à 
Política Nacional de Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência do 
CONTRATO, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos ao meio ambiente, 
que possam vir a ser causados em decorrência do projeto financiado; 

n) manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio-ambiente, 
durante o prazo de vigência do CONTRATO. 

o) observar, durante o prazo de vigência do CONTRATO, o disposto na legislação 
aplicável às pessoas portadoras de deficiência; 

p) cumprir a legislação sobre questões de raça, gênero, trabalho infantil, escravo, assédio 
moral e sexual e meio ambiente; 

q) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas 
regularizadas, caso qualquer das partes da área de intervenção seja contígua à área 
cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena; 

r) cumprir, no que couber, a se manter em conformidade com todas as obrigações aos 
bens materiais de interesse para a preservação da memória coletiva, caso a área de 
intervenção e/ou o entorno do EMPREENDIMENTO tenha sido objeto de tombamento, 
no âmbito federal , estadual ou municipal; 
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00~~ 
c:r ~fnão ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes do CONTRATO, bem 
O ~ como não vender ou, de qualquer forma, alienar os bens financiados, sem a 
~ ~ autorização expressa da CAIXA, sob pena de rescisão de pleno direito do 

CONTRATO, o que acarreta o vencimento de todas as obrigações por ela assumidas, 
tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os 
acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considera antecipadamente 
vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis; 

t) apresentar trimestralmente comprovação financeira de aplicação de recursos, mediante 
a apresentação dos débitos lançados na conta corrente de depósito do TOMADOR, 
com a indicação do saldo existente; 

u) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do(s) 
CONTRATO(s) ORIGINAL(IS); 

v) não utilizar os recursos provenientes deste CONTRATO para aquisição de 
equipamentos importados; 

w)fornecer à CAIXA cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambiente; 

x) apresentar à CAIXA, após a conclusão do objeto contratual, toda a documentação 
comprobatória de execução/conclusão das obras/serviços, expedida pelos órgãos 
competentes. 

CLÁUSULA NONA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS 

9.1 - Condição de Eficácia: 

9.1.1 - A eficácia do presente CONTRATO fica condicionada à apresentação à CAIXA, 
pelo TOMADOR, do CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA e do CONTRATO EM 
CONTRAGARANTIA, nos termos da Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000 e 
da Resolução nº 48, de 2007 do Senado Federal, devidamente formalizados, válidos e 
eficazes, nos termos da Legislação Civil. 

9.2 - Condições Resolutivas: 

9.2.1 - Sob pena de resolução do CONTRATO de financiamento fica condicionado que o 
TOMADOR apresenta o presente CONTRATO, à CAIXA, devidamente registrado no 
prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data da assinatura, observadas 
as exigências legais de registro deste CONTRATO no(s) cartório(s) competente(s) , bem 
como de publicação do ato em meio oficial e encaminhamento de uma via do 
CONTRATO ao Tribunal de Contas dos Municípios, apresentando à CAIXA as 
competentes provas da realização desses atos, sendo este prazo prorrogável a critério da 
CAIXA; 

9.3 - Condições para Início do Desembolso: 

9.3.1 - Como condição para realização do 1° (primeiro) desembolso, o TOMADOR 
compromete-se a: 
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a) atender integralmente todas as condições de eficácia expressas neste CONTRATO; 
b) atendimento das condicionantes e das obrigações necessárias à realização do 
desembolso no CONTRATO ORIGINAL; 
c) autorização de desembolso para o CONTRATO ORIGINAL; 
d) regularidade cadastral do Tomador junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social 
(INSS), ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e à CAIXA. 

CLÁUSULA DÉCIMA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS 

1 O - A CAIXA poderá, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao 
TOMADOR, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrer e enquanto persistir 
qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer CONTRATO 
celebrado pelo TOMADOR com a CAIXA, independentemente da aplicação das 
cominações nele previstas; 

b) irregularidade de situação do TOMADOR perante o BNDES, o FGTS, o INSS e MPAS, 
mediante emissão de CRP e CND, quanto ao cumprimento das exigências legais dos 
regimes próprios da previdência social, este último exigível somente no caso de 
operações firmadas com Estados, Municípios ou Distrito Federal; 

c) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do 
TOMADOR ou a capacidade de disposição de seus bens; 

d) inadimplemento, por parte do TOMADOR, de qualquer obrigação assumida com a 
CAIXA neste CONTRATO; 

e) atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos da 
CAIXA; 

f) alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o 
empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) EMPREENDIMENTO(s) , 
que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste CONTRATO e nos demais 
CONTRATOS a ele vinculados; 

g) na ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - BNDES; 
h) descumprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o 

objeto/objetivo do CONTRATO o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do 
financiamento, o nome da CAIXA, e descumprimento de comunicar expressamente à 
CAIXA a data, forma e local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência 
mínima de 72 (setenta e duas) horas; 

i) descumprimento das exiÇJências constantes da CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES 
DO TOMADOR e da CLAUSULA NONA - CONDICIONANTES CONTRATUAIS. 

j) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por 
decisão judicial. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA E 
RESCISÃO CONTRATUAL 

11 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA -
SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS não seja medida suficiente para assegurar o regular 
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~~ ~ primento das obrigações assumidas pelo TOMADOR, constituem motivos de 
~ ~~cimento antecipado da dívida e rescisão do CONTRATO, a critério da CAIXA, 

0 ~ mando-se, desde logo, exigíveis o principal, juros e demais obrigações contratualmente 
- i ustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos 
~ previstos nos Artigos 333 e 1.425 do Código Civil , e a CAIXA, depois de constatada a 

irregularidade, notificar o TOMADOR, concedendo-lhe o prazo de 60 (sessenta) dias, 
também a critério da CAIXA, contados do recebimento da notificação, para sanar 
qualquer caso abaixo: 

a) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, relacionadas com o 
presente financiamento; 

b) inadimplemento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste 
CONTRATO; 

c) ocorrência de procedimento judicial e extrajudicial que afete as garantias constituídas 
em favor da CAIXA; 

d) decurso do prazo de 180 dias, contado da data da assinatura do presente CONTRATO, 
para realização do 1° (primeiro) desembolso, sem que tenha ocorrido a solicitação de 
prorrogação por parte do tomador mediante apresentação de justificativas e aceite da 
prorrogação, a critério da CAIXA; 

e) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da CAIXA, 
comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto 
aprovado; 

f) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da prevista da CLÁUSULA 
SEGUNDA - OBJETIVO, a CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta 
cláusula e no CONTRATO, comunica o fato ao Ministério Público Federal, para os fins 
e efeitos da Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986; 

g) cessão ou transferência a terceiros das obrigações assumidas neste CONTRATO sem 
prévia e expressa autorização da CAIXA; 

h) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro CONTRATO 
firmado pelo TOMADOR com terceiros e que, a critério da CAIXA, possa prejudicar 
e/ou colocar em risco o crédito ora concedido. 

i) determinação de extinção deste CONTRA TO por órgão de controle externo ou por 
decisão judicial. 

11.1 - O TOMADOR obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e 
imediato à CAIXA da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de 
qualquer situação relacionada ao presente CONTRATO, sob pena de incorrer na hipótese 
da alínea "a" desta cláusula. 

11 .2 - Caso o presente instrumento venha a ser rescindido por qualquer dos motivos 
acima citados, o TOMADOR ressarce a CAIXA das despesas operacionais ocorridas 
após a contratação desta operação objetivando sua efetividade, ou outras que porventura 
houver, limitadas a 1% (um por cento) do valor de financiamento. 

11 .3 - No caso de vencimento antecipado tornam-se exigíveis o principal, juros e demais 
obrigações contratualmente ajustadas, independente de aviso ou notificação extrajudicial. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO INADIMPLEMENTO 

12 - Verificado o inadimplemento, pode a CAIXA considerar vencido antecipadamente o 
presente CONTRATO, independentemente da aplicação das sanções estabelecidas. 

12.1 - Sobre o valor das obrigações inadimplidas é aplicada a pena convencional de até 
10 % (dez por cento) escalonada de acordo com o período de inadimplemento, conforme 
especificado abaixo: 

Nº de Dias Úteis de 
Atraso 

Pena Convencional 

1% 

2% 

3% 

4% 

5% 

6% 

7% 

8% 

12.2 - O saldo devedor vencido, já incorporada a pena convencional de até 10% (dez por 
cento), é remunerado pelos encargos financeiros contratuais, acrescidos de 7,5%a.a. 
(sete e meio por cento ao ano), e atualizado, quando for o caso. 

12.3 - O TOMADOR inadimplente ficará , ainda, sujeito ao pagamento de juros moratórios 
de 1 % a.a. (um por cento ao ano), incidentes sobre o saldo devedor vencido, acrescido da 
pena convencional a que se refere o subitem 12.1 desta cláusula, que são calculados, dia 
a dia, de acordo com o sistema proporcional. 

12.4 - Sobre as parcelas vincendas da dívida continuam a ser aplicados os juros 
contratuais. 

12.5 - Na hipótese de ocorrer a imediata exigibilidade da dívida, incide sobre o saldo 
devedor, a pena convencional, juros moratórios e encargos previstos nos subitens 12.1, 
12.2 e 12.3 desta cláusula. 

27.441 v010 micro 
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O Q ~~USULA DÉCIMA TERCEIRA - PENA CONVENCIONAL 
(r ~ LL 

O ~13 -O TOMADOR, nas hipóteses de vencimento antecipado, fica sujeito a multa de 10% 
~ jiez por cento) incidente sobre o montante dos recursos não aplicados na forma 

contratualmente ajustada, substituindo os encargos financeiros contratuais pela aplicação 
sobre o saldo devedor, já acrescidos da multa de que se trata, do percentual de 150% 
(cento e cinquenta por cento) dos Certificados de Depósitos lnterbancários - COI , 
informados pela CETIP, verificados no período do inadimplemento, a partir da(s) data(s) 
em que os recursos foram liberados até a data da efetiva liquidação do débito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES 
EXTRAORDINÁRIAS 

14 - O TOMADOR pode realizar a liquidação antecipada da dívida, bem como 
pagamentos extraordinários para amortizar a dívida , desde que a quantia amortizada 
corresponda ao valor mínimo de 02 (duas) prestações. 

14.1 - Para qualquer evento, liquidação antecipada da dívida ou amortização 
extraordinária, são cobradas as taxas previstas no item 12.5, aplicadas sobre o saldo 
devedor atualizado pro rata até a data prevista de liquidação, conforme fórmulas abaixo, 
em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao AGENTE FINANCEIRO dos 
custos operacionais, de captação e de capital alocado para o presente financiamento. 

14.2 - O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada é igual ao saldo devedor atualizado 
pro-rata multiplicado pelo fator correspondente à taxa de juros previstas na CLÁUSULA 
QUINTA -JUROS. 

SOLA= SO x (1+ Taxa de Juros+ TJLP}, onde: 

SOLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; 
SD = Saldo Devedor atualizado pro-rata; 

T J = Taxa de Juros; 

14.3 - O Valor Total da Amortização Extraordinária é igual ao valor da amortização 
antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da taxa de juros acrescida 
de TJLP, previstas na CLÁUSULA QUINTA - JUROS. 

VTAE = VAE x (1+ Taxa de Juros+ TJLP), onde: 

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; 
VAE = Valor da Amortização Extraordinária; 
T J = Taxa de Juros; 

27.441 v010 micro 14 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO INADIMPLEMENTO NÃO-FINANCEIRO 

15 - Na hipótese de atraso no cumprimento de obrigação não-financeira, o TOMADOR 
fica sujeito à multa de 1 % a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o saldo devedor 
corrigido de principal e encargo, a partir do dia seguinte fixado pela CAIXA ou por meio de 
notificação judicial ou extrajudicial, para cumprimento da obrigação inadimplida. 

15. 1 - Se ocorrer descumprimento de obrigação não-financeira , na hipótese de liquidação 
antecipada, a multa é calculada sobre o valor recebido antecipadamente pela CAIXA, 
corrigido de acordo com os critérios da CLÁUSULA QUINTA - JUROS. 

15.1.1 - Se o descumprimento de obrigação não-financeira ocorrer em operação de 
prestação de garantia, o saldo devedor é o desta operação; 

15. 1.2 - Nas hipóteses de aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa 
daquela prevista neste instrumento, ocorre o vencimento antecipado da dívida, ficando o 
TOMADOR e a GARANTIDORA sujeitos, a partir do dia seguinte ao fixado por meio de 
notificação judicial ou extrajudicial, à multa de 50% (cinquenta por cento) incidente sobre 
o valor liberado e não comprovado, acrescido dos encargos devidos na forma 
contratualmente ajustada até a data da efetiva liquidação do débito. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESPONSABILIDADE POR DESPESAS 

16 - São de responsabi lidade do TOMADOR os tributos incidentes e os que vierem a 
incidir sobre a presente operação, bem como todas as demais despesas relacionadas 
com a operação ou dela decorrentes, inclusive as de registros e averbações deste 
CONTRATO e de seus termos aditivos, os quais, eventualmente, podem vir a ser 
adiantados pela CAIXA. 

16 .1 - Obriga-se o TOMADOR a reembolsar, no prazo de até 1 O ( dez) dias da data em 
que foram pagas, as despesas adiantadas nos termos desta cláusula, assim como 
aquelas que a CAIXA fizer para segurança, regularidade e realização de seu direito 
creditório, sob pena de incidência, sobre os respectivos valores, dos encargos e 
acessórios previstos na CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - REGISTRO deste 
CONTRATO para aplicação sobre o débito em atraso. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - NOVAÇÃO 

17 - Qualquer tolerância, por parte da CAIXA, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes deste CONTRATO, é considerada como ato de liberalidade, não 
se constitu indo em nevação ou procedimento invocável pelo TOMADOR. 
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18 - A partir da assinatura do presente instrumento, o TOMADOR autoriza a CAIXA a 
negociar, a qualquer momento durante a vigência deste CONTRATO, o valor do 
empréstimo, em parte ou no todo, junto a outras instituições financeiras, desde que 
mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do TOMADOR. 

18.1 - No caso de cessão ou transferência, no todo ou em parte, do CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO ou da dívida nele representada, a garantia da UNIÃO condiciona-se a 
que a referida cessão ou transferência ocorra uma única vez e em ambiente externo ao 
mercado de balcão organizado, com a devida notificação ao TOMADOR e à UNIÃO, 
sendo vedada qualquer securitização. 

18.2 - O TOMADOR autoriza a CAIXA a fornecer a comprovação escriturai da aplicação 
dos recursos oriundos do presente CONTRATO ao BNDES. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE CONTRATO 

19 - Integra o presente CONTRATO para todos os fins de direitos, além de outros 
documentos pertinentes: 

a) Anexo 1 - Relação dos CONTRATOS ORIGINAIS. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - FIEL DEPOSITÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO 

20 - O TOMADOR assume o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO dos livros e/ou 
documentos fiscais , notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos decorrentes 
das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste CONTRATO, 
que os possui em nome da CAIXA, bem como dos materiais e equipamentos não 
assentados. 

20.1 - Desde já, o TOMADOR se obriga a guardá-las, conservá-las e a entregá-las à 
CAIXA, de imediato, quando solicitados, sob as penas civis e criminais previstas na 
legislação em vigor. 

20.2 - O TOMADOR assume o encargo em nome da CAIXA, de forma não onerosa e 
gratuita durante toda a vigência deste CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - FISCALIZAÇÃO 

21 - O TOMADOR e a GARANTIDORA declaram que estão expressamente cientes e 
autorizam a CAIXA, de forma irrevogável e irretratável, a prestar informações no âmbito 
do presente CONTRATO, cientes de que a CAIXA pode encaminhá-las ao BNDES e aos 
órgãos de fiscalização. 
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21 .1 - O TOMADOR e a GARANTIDORA estão cientes que o Banco Central do Brasil , a 
SFCI da CGU, o TCU , a STN e o MPF, por meio de seus representantes indicados, 
podem, nos termos e limites da lei, ter livre acesso ao EMPREENDIMENTO financiado 
com a finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, 
financeiras e contábeis, inclusive, a critério daquelas instituições, à sua contabilidade e 
arquivos. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EXECUÇÃO ESPECÍFICA 

22 - As obrigações assumidas neste CONTRATO poderão ser objeto de execução 
específica por iniciativa de qualquer das partes, nos termos do disposto nos artigos 461 , 
632 e seguintes do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia 
a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos 
decorrentes do presente CONTRATO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AUTONOMIA DAS CLÁUSULAS 

23 - Se qualquer item ou Cláusula deste CONTRATO vier a ser considerado ilegal, 
inexequível ou , por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e Cláusulas 
permanecem plenamente válidos e eficazes. As partes desde já se comprometem a 
negociar, no menor prazo possível, item ou Cláusula que, conforme o caso, venha 
substituir o item ou Cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz. Nessa negociação é 
considerado o objetivo das partes na data de assinatura deste CONTRATO, bem como o 
contexto no qual o item ou Cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

24 - Fica o TOMADOR ciente que a CAIXA não detém competência ou atribuição para 
fiscalizar a atuação do TOMADOR nos procedimentos licitatórios, sendo a CAIXA isenta 
de toda e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fi scalizar tais 
procedimentos. 

24.1 - O TOMADOR declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da 
execução do objeto do CONTRATO de financiamento é efetuado por engenheiros e 
arquitetos da CAIXA ou prepostos, cuja fina lidade, específica e exclusiva, é a aferição da 
aplicação dos recursos desembolsados ou a desembolsar. 

24.2 - O TOMADOR declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita 
técnica ao empreendimento pela CAIXA é feita exclusivamente para efeito de inspeção 
visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou 
em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços 
acompanhados pela CAIXA, engenheiros e arquitetos da CAIXA ou prepostos. 

24 .3 - O TOMADOR está obrigado a ressarcir e/ou indenizar a CAIXA e seus 
empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à imagem 
e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de decisões judiciais,~; 
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~ j } rocedimentos administrativos ou procedimentos de arbitragem ou inquéritos civis e 
o:: ~ uprocedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou ações civis públicas 

o 
Oo, :g ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade entenda estar 
~ID ;§ relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do 

0 TOMADOR relativos ao objetivo deste CONTRATO. 

o 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - REGISTRO 

25 - O TOMADOR obriga-se a promover o re_gistro deste CONTRATO no cartório 
competente, conforme prazo estabelecido na CLAUSULA NONA - CONDICIONANTES 
CONTRATUAIS e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas dos Municípios, para 
conhecimento, comprometendo-se a apresentar à CAIXA as competentes provas da 
realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO 

26 - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e 
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se 
como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e 
qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da 
Justiça Federal com jurisdição no local do EMPREENDIMENTO objeto deste 
CONTRATO. 

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito. 

Fortaleza 

Local/Data 

Assinatu a ~IXA 
Nome: G O E KILLIAN PEREIRA 
GRESS 
CPF: 321 .677.173-34 

Testemunhas 

Nome: fl!;n..:c,s.c
1
~ Et.-

CP F: ½ss ·o, 3. 
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CAIXA Contrato de Financiamento - Programa de Financiamento das Contrapartidas do Programa de Aceleração do 
Crescimento (CPAC) 

ANEXO 1 - Relação dos CONTRATOS ORIGINAIS 

Nome do Valor de Valor de 
% 

Contrato nº (*) 
Empreendimento Investimento Repasse 

0218.719-88 Campo Estrela 14.012.314, 10 11 .981 .036,55 

0218.716-56 São Cristovão 13.127.866,22 12.797.626,22 

0222.621-98 Rio Cocó 38.395.172,67 34.545.397,27 

0223.652-94 Vila do Mar 1 104.439.109,86 88.344.847,60 

0302.561-73 Vila do Mar li 42. 760.548,67 41.472.434,67 

BRT Senador 

Fernandes 
0402.093-29 125.291 .890,26 100.000.000,00 

Távora/Av. 

Expedicionários 

*: sobre VI 

,Q_ 
A;---

27.441 v010micro 

Valor da % Valor da 
Contrapartida (*) Contrapartida 

Original Adicional 

1.715.414,12 315.863,43 

1.602.657,36 (1.272.417,36) 

3.849.775,40 -

24.680.372,52 (8.586.110,26) 

11 .369.692,69 (10.081 .578,69) 

25.291 .890,26 -

Contrato nº. 0411.231-87/2015 

% 
(*) 

Valor da Contrapartida 
Financiada neste contrato 

Aporte 

2.031 .277,55 

330.240,00 

3.849. 775,40 

16.094.262,26 

1.288.114,00 

25.291.890,26 

Reembolso 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
ANO LXI FORTALEZA, 01 DE NOVEMBRO DE 2013 Nº 15.152 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE 00 PREFEITO 1 

LEI Nº 10.113, OE 22 OE OUTUBRO OE 2013. 

Cria o Festival de Cultura Re
gional de Férias do Bairro Mon
tese e o ínciui no calendárío 
oficial de eventos do Municlpío 
de Fortaleza. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL OE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 ° - Fica criado o evento- Festival de Cultura Regional de 
Férias do Bairro Montese, a ser realizado por todo o mês de 
julho, no periodo das férias escolares. Parágrafo Único - O 
Festival a que se refere o caput -constará do calendário oficial 
de eventos do Munícipio de Fortaleza. Art. 2º - O Poder Execu
tivo Municipal, através do órgão responsável pela Cultura. 
promoverá iniciativa de apoio ao referido evento. auxiliando na 
divulgação e o valorizando enquanto manífestação da cultura 
popular. Art. 3° - O evento deverá ser realizado anualmente em 
local público, de preferência ao ar livre. sem cobrança de in
gressos ou quaísquer outras taxas a quem vier a participar. Art. 
4(1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. PAÇO OA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA em 22 de oulubto de 2013. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICl• 
PAL OE FORTALEZA. 

LEI Nº 10.114, OE 22 OE OUTUBRO OE 2013. 

Suprime o inciso l do art. 5° e 
acrescenta parágrafo único ao 
art. 8° a Lei nº S.912/12. que 
regutamenta as atividades de 
propaganda volante no âmbito 
do Munlciplo de Fortaleza. 

FAÇO SABER OUE A CÁMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1-> - Fica suprimido o inciso Ido art. 5-> da Lei n<> 9.912, de 
12 de junho de 2012. Art 2º - É acrescentado ao art. 8º da lei 
9.912, de 12 de junho de 2012, o seguinte paragrafo único, 
"Art. g<> ............................................ Parágrafo úni-co. Quando 
da regulamentação prevista no caput deste artigo. o Poder 
Executivo estabelecerá os valores em UFMF {Unidade Fiscal 
do Municípfo de Fortaleza), a serem cobrados quando da libe
ração de funcionamento". Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicaçao. revogadas as disposições em contrá
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL OE FORTALEZA. em 
22 de outubro de 2013. Roberto Clâudio Rodrigues Bezerra -
PREFEITO MUNICIPAL OE FORTALEZA. 

LEI N' 10.115, OE 25 DE OUTUBRO DE 2013. 

Dispõe sobre a instituiçao de 
bolsa complementar para os 
monitores que atuarão na exe-

cução do Programa Mais Edu
cação. no âmbito do Municipio 
de Fortaleza. e dá outras provi~ 
déncias. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1-> - Fica a Secretaria Municipal da Educação {SME) autori
zada a conceder bolsa complementar aos monítores que atua
rão nas áreas de acompanhamento pedagógico -do Programa 
Mais Educação, do Governo Federal, instituído por meio da 
Portaria lnterministerial nº 17/2007 e disposto no Decreto Pre
sidencial nº 7.083/2010. § 1° - As atividades do programa de
vem ser desenvolvidas por monitores selecionados a partir de 
critérios pré-estabelecidos, sendo considerado de natureza 
voluntária. nos tennos da Lei Federal nº 9.608. de 18 de feve~ 
reiro de 1998. § 2(1-A bolsa complementar de-que trata o caput 
deste artigo será devida. mensatmente e por1urma monitorada, 
aos monitores que atuarão no Programa Mais Educação. fican
do limitada a sua concessao à respectiva duração do progra
ma. § 3-> - A bolsa complementar poderá ser concedida por 
per1odo inferior ã duração do programa ou mesmo sofrer inter
rupção, desde que devidamente justificada. § 4° - A concessão 
da bolsa comptementar ínstituída por esta Leí não gera qual
quer vinculo entre o bolsista e a administração pública munici
pal. tamPouco assegura a condição de servidor público para 
qualquer fim. Art. 2° - A bolsa complementar será concedida 
aos profissionais que desempenharem as suas funções de 
monitoria no macrocampo de acompanhamento pedagógico. 
Art. 3° - O valor da bolsa complementar não podera ser superi
or a 40% (quarenta por cento} do v.alor definido por meio de 
Resoluçao do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNOE), calculado por mês de 
ativídade, de acordo com o número de turmas monitoradas 
e/ou tutoriadas. Art. 4-> - As despesas e custos decorrentes da 
aplicação desta Lei correr-ao por conta dos recursos e dotaçao 
orçamentária próprios da Secretaria Municipal da Educação 
(SME) e do Fundo Municipal da Educaç~o (FME). Art. 5° - O 
disposto nesta Lei será regulamentado pelo Poder Executivo. 
Art s<> w Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em cont~río, salvo quanto a~ seus 
efeítos financeiros que retroagirao a 1° de setembro de 2013. 
PAÇO DE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 25 
de outubro de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra -
PREFEITO MUNICIPAL OE FORTALEZA. 

LEI Nº 10.116, DE 25 OE OUTUBRO OE 2013. 

Autoriza o Poder Executívo 
Municipal a contratar financia
mentos junto a instftuiçõ-es fi
nanceiras integrantes do Sis
tema: Financeiro Nacional. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1-> - Fica o Municlpio de Forti:ileza, por intermédio do Poder 
Executivo, autorizado a contratar, com garantia da União Fede
ral. operação de crédito interna. junto à Caixa Econômica Fe
deral. até o !imite de RS 33.908.n0,31 (trinta e três milhões, 
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Secn,brio Mimid,:,1111 do Govemo 

JOS€ LEITE JUCÁ FIL.MO 
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IVO FERR!;tRA GOMES 
S.cretirlo Mun,c,pol <Jo Edv,c:•çllo 

M" 00 PERPETUO SOCORRO MARTINS 
00.êCKENFELO 

S.c111Uri4 Mvnk:ipal d.a S..udc, 

C>OM.JNGOSGOMESOEACutARNETO 
:ar::r.uno Munu:~;ptr..otdmino da 

SAMUEL ANTÔNIO SILVA OIAS 
$tcret;t110 Mlll'lCiplll do lnfr.tco.tNtu:,,. 

Sec,..u~~A3~,~~ru~,vaçào o 
Serviço• P1,1bhco9, 

So=~lf~~J~k!~~~&ar 

M• ÁGUEOA POITTES CAMINHA MIJNIZ 
SocRt-Ut'III Munklpal CM O~!llsmoo Moio 

Ambiento 

JOÃO SAl..MITO fll..HO 
SecNIUrio Municlpa-1 dei Turitll'IO da Fon.lou 

CLÁUDIO RICAROO GOMES OE LIMA 

~ll~~t.:i~1:~~, !'~~~:to 
"-

novecentos e oito míl, setecentos e setenta reais e trinta e um 
centavos), destínada ao funcionamento da complementação de 
contrapartida em contratos de repasse celebrados com mínisté
rios a!ravés do Orçamento Geral da União (OGU), em que o 
Município de Fortaleza participe, como contratante ou interve
niente, para as obras provenientes do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC 1. Parágrafo úntco - Os recursos resul
tantes do financiamento autorizado neste artigo serão obrigato,. 
riamente aplicados na viabilização de despesas de capítal. 
vedada a aplicação óe tais recursos em despesas correntes ou 
dividas nao contra/das junto â própria instituição financeira 
concedente. em consonância com o § 1 ° do art. 35 da Lei 
Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Art. 2° - Para a 
garantia das operações de que trata o art. 1º desta Lei o Poder 
Executivo fica autorizado a vincular. como contragarantía à 
garantia da União, as cotas da repartição das receitas tributá
rias estabelecidas no art, 158. incisos 1, li, Ili e IV, e no art. 159. 
incfso l. alinea 8, complementadas pelas receitas próprias 
estabelecidas no art 156, incisos 1, li e Ili. nos termos do art. 
167, § 4°. todos da Constitui~o Federal. bem como outras 
garantias em direito admitidas. Parágrafo Único - Na hipótese 
de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder 
Executivo autorizado a víncutar outros recursos para assegurar 
o pagamento das obrigações financeiras decorrenles dos con~ 
tratos celebrados, mediante prévia informação desse valor à 
Càmara Municipal de Fortaleza. assim como mediante prévia 
aceitaçao das instituições financiadoras. Art. 3-0 - Os recursos 
provenientes da operação de crédito, objeto dos financiamen
tos. serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adícionais. Art.. 4° O Poder Executivo consignará. nos 
orçamentos anuais do Municípío, dotações suficientes â cober
tura das responsabilidades financeiras resultantes das opera
ções autorizadas por esta lei, durante o prazo que vier a ser 
estabelecido nos contratos correspondentes. Art. 5° - O Poder 
Executivo encaminhará a Câmara Municipal de Fortaleza, no 
prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura dos contratos de 
que trata o art. 1º, cópia dos respectivos contratos e das garan
tias assumidas pelo Município. Art. &> - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicaçao, revogadas as disposições em con
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 
em 25 de outubr-o de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues Se· 
zerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

FRANCISCO f,~Rf'}~r: MA.GELA. 
SccraUrio M.tt1ic1p.al de Cultur:ri dct Fortalea 
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CÚUOIO NELSON ARAÚJO BRANOÃO 
SKnttlrio Roiglonid li 

MARIA OE FÁTIMA VASCONCELOS CANOTO 
SOCnltil'IO ~loNI UI 

FRANCtSCO AIRTON MORAIS MOURÃO 
SocniUrlo Rog1c,n.l IV 

JúuO F<AMON ·SOAAfS OLIVEIRA 
Sacm.lirio Regional V 

RENATO ceSAFt PEREIRA LIMA 
S.,,cn,tario R~I \1 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO 
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FONÊIFA.X· (0YA'!5J J10t.:SJ.20 

FORT ALl::ZA. CE.AAA 
CEP 60·,'425-980 

LEI N° 10.117, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013. 

Inclui no calendário oficial de 
eventos do Municipio de Forta
leza o Dia Municipal em Memó
ria das Vrtimas do Uso do 
Crack e outras ,drogas, na for
ma que indica. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art.. 1-0 - Fica incluído no calendârlo oficial de eventos do Muní ... 
cipio de F-ortaleza o Dia Municipal em Memória das Vitimas do 
Uso do Crack e outras drogas, a ser celebrado todos os anos 
no dia 26 de junho, quando se comemora o Dia tntemaciona! 
do Combate as Drogas. Art. 2° - No decorrer do dia a que se 
refere o art. 1º desta Lei, o Poder Executivo Municipal deverá 
promover campanhas de cunho educativo. com vista a preven
ça.o ao uso do Crack e outras drogas. Art. Se> - O Poder Execu
tivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessen
ta) dias. contados da data de sua publicação. Art. 4º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicaçao, rev-ogadas as dispo
sições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 25 de outubro de 2013. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALE
ZA, 

LEI Nº 10.118, DE 29 DE OUTUBRO OE 2013. 

Dispõe sobre a criação do Pro~ 
grama de Combate à Dislexía, 
à Oisgrafia. à Dislalía e à Ois
calculia em estabelecimentos. 
da Rede Pública Munlcipal de 
Ensino. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1-0 - Fica criado, no âmbito do Municipio de Fortaleza o 
Programa de Combate à Dislexia. a Dísgrafia, a Disla!ia e a 
Discak:ufia em estabelecimentos de ensino da Rede Púbtica 
Municipal de Ensino. Art. 2º w O Poder Executivo Municipal de 
Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Educação e da 
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PRISCO RODRIGUES BEZERRA 
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Serviços Públlcos 
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RANCISCO JOS.Ê VERAS OE ALBUQUERQUE 
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JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO 
Seeretârio Municipal de Finanças 

PHILIPE THEOPHILO NOTTINGHAM 
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IVO FERREIRA GOMES 
Secret/irio Munlçlpal de Eduçação 
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JOÃO SALMITO FILHO 
Secretário Muniçipal de Turismo de Fortaleza 
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LEI Nº 10.178, DE 26 DE MARÇO DE 2014. 

Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo Municipal a contratar 
operação de crédito junto ao 
Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico e Social 
(BNDES), com garantia da 
União Federal, e dá outras pro
vidências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal de Fortale
za autorizado a contratar, com garantia da União Federal, ope
ração de crédito interno junto ao Banco Nacional de Desenvol
vimento Económico, e Social (BNDES) de até o limite de 
R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), destinados à 
implantação do BRT - Avenida José Bastos/Avenida Augusto 
dos Anjos, reforma e ampliação do Terminal de Integração do 
Siqueira e duplicações e restaurações viárias integrantes do 
Programa de Aceleração do Crescimento - Mobilidade Gran
des Cidades (PAC2), observadas as disposições legais em 
vigor para contratação de crédito. Parágrafo Único: Os recursos 
obtidos pelo financiamento autorizado nesta Lei serão obrigato
riamente aplicados na viabilização do programa a que se refe
re, vedada a aplicação de tais recursos em despesas correntes 
ou dívidas não contraídas junto à própria instituição financeira 
concedente, em consonância com o § 1° do art. 35 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Respon
sabilidade Fiscal). Art. 2° - Para garantia da operação de crédi
to de que trata o art. 1 º desta Lei o Poder Executivo fica autori
zado a vincular, como contragarantia à garantia da União, as 
cotas da repartição das receitas tributárias estabelecidas no art. 
158, incisos 1, 11, Ili e IV e no art. 159, inciso 1, alínea b, com~ 
plementadas pelas receitas próprias estabelecidas no art. 156, 
incisos 1, li e 111, nos termos do art. 167, § 4°, todos da Consti
tuição Federal, bem como outras garantias em direitos admiti
das. Parágrafo Único: Na hipótese de insuficiência dos recur
sos oriundos das transferências constitucionais previstos no 
caput, fica o Poder Executivo autorizado a vincular outros re
cursos para assegurar o pagamento das obrigações financeiras 
decorrente do contrato celebrado, mediante prévia informação 
desse valor à Câmara Municipal de Fortaleza, bem como prévia 

KARLO MEIRELES KARDOZO 
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FRANCISCO ti,Rf'Hl_~gE MAGEL.A 

Seçretário Municipal de Cult1.1ra de Fortaleza 

GUILHERME TELES GOUVEIA NETO 
Sec:rettiirio Regional 1 

CLÁUDIO NELSON ARAÜJO BRANDÃO 
Seçretário Regional U 

MARIA DE FÁTIMA VASCONCELOS CANUTO 
Sec:retirio Regional UJ 

FRANCISCO AIRTON MORAIS MOURÃO 
Sec:retério Regional IV 

JÜUO RAMON SOARES OLIVEIRA 
Seçretário Regional V 

RENA TO CÉSAR PEREIRA UMA 
Secretário Regional VI 

FRANCISCO RÉGIS CAVALCANTE DIAS 
Secretário Regional do Centro 

SECRETARIA MUNICIPAL 
DE GOVERNO 

COORDENADORIA DE ATOS E 
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 
RUA SÃO JOSÉ N"01 • CENTRO 

FONE/FAX: {OXX85) 3105.1002 
FORTALEZA-CEARÁ. CEP: 60.060-170 

IMPRENSA OFICIAL DO MUNICiPIO 
AV. JOÃO PESSOA, 4180. DAMAS 

FONE: (OXX85) 3452.1746 
FONE/FAX: (OXX85} 3101.5320 

FORTALEZA-CEARÁ 
CEP: 60.425-680 

aceitação da instituição financeira. Art. 3° - Os recursos prove
nientes da operação de crédito, objeto do financiamento, serão 
consignados como receita de capital no orçamento municipal 
ou em créditos adicionais. Art. 4° - O Poder Executivo consig
nará nos orçamentos anuais do Município dotações suficientes 
à cobertura das responsabilidades financeiras resultantes da 
operação autorizada por esta Lei, durante o prazo estabelecido 
no contrato correspondente, Art. 5° - O Poder Executivo enca
minhará à Câmara Municipal de Fortaleza, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a lavratura do contrato de que trata o art. 
1° desta Lei, cópia do respectivo contrato e das garantias as
sumidas pelo Município. Art. 6° - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio, em especial a Lei nº 9.996, de 28 de dezembro de 2012. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 26 
de março de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra -
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

LEI N' 1M79, .DE.26 DE MARÇO DE 2014. 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar financia
mento de contrapartida junto à 
Caixa Econômica Federal para 
o Programa de Transporte Ur
bano de Fortaleza li. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art, 1° - Fica o Poder Executivo Municipal de Fortaleza autori
zado a contratar, com garantia da União Federal, operação de 
crédito interno junto à Caixa Económica Federal, no valor de 
até R$ 25.291.890,26 (vinte e cinco milhões, duzentos e noven
ta e um mil, oitocentos e noventa reais e vinte e seis centavos), 
destinada ao financiamento de contrapartida do Programa de 
Transporte Urbano de Fortaleza li - Implantação BRT Senador 
Fernandes Távora/Avenida Expedicionários e Ampliação do 
Terminal da Parangaba, ações no âmbito do Programa Mobili
dade Urbana e Transito do Ministério das Cidades. Parágrafo 
único: Os recursos resultantes do financiamento autorizado 
neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na viabilização 
de despesas de capital, vedada a aplicação de tais recursos 
em despesas correntes ou dividas não contraídas junto à pró-
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pria instituição financeira concedente, em consonância com o § 
1º do art. 35 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. 
Art. 2º Para garantia das operações de que trata o art. 1° desta 
Lei, o Poder Executivo fica autorizado a vincular, como contra
garantia à garantia da União, as cotas da repartição das recei
tas tributárias estabelecidas no art. 158, incisos 1, 11, Ili e IV e 
no art. 159, inciso 1, alinea b, complementadas pelas receitas 
próprias estabelecidas no art. 156, incisos 1, li e Ili, nos termos 
do art. 167, § 4°, todos da Constituição Federal, bem como 
outras garantias em direito admitidas. Parágrafo único; Na 
hipótese de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o 
Poder Executivo autorizado a vincular outros recursos para 
assegurar o pagamento das obrigações financeiras decorrentes 
do contrato celebrado, mediante prévia informação à Câmara 
Municipal de Fortaleza desse valor, assim como mediante 
prévia aceitação da instituição financiadora. Art, 3° - Os recur
sos provenientes da operação de crédito, objeto do financia
mento, serão consignados como receita de capital no orçamen
to ou em créditos adicionais. Art. 4° - O Poder Executivo con
signará, nos orçamentos anuais do Municipio, dotações sufici
entes à cobertura das responsabilidades financeiras resultantes 
das aperações autorizadas por esta Lei, durante o prazo que 
vier a ser estabelecido no contrato correspondente. Art. 5° - O 
Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Fortale
za, no prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do contrato 
de que trata o art. 1° desta Lei, cópia do respectivo contrato e 
das garantias assumidas pelo Município. Art. 6º - Esta Lei entra 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. em 26 de março de 2014. Roberto Cláudio Rodri
gues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

CENTRAL DAS LICITAÇÕES DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA 

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 233/2013. 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o registro de 

preço para futuras e eventuais aquisições de 4 (qua
tro) veículos tipo passeio, zero km, ano de fabricação 
no mínimo 2013, com capacidade para 5 (cinco) 
pessoas através do recurso proveniente da Emenda 
Parlamentar nº 23890017, para o NUCEN (Núcleo 
de Vigilância Ambiental de Risco) ligando a Secreta
ria Municipal de Saúde (SMS) do MUNICIPIO de 
Fortaleza, de acordo com as especificações e quanti
tativos previstos no Anexo 1 - Termo de Referência 
deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço. 
DA FORMA DE FORNECIMENTO: Integral. 

O(A) PREGOEIRO(A) DA COMISSÃO PERMA
NENTE DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA- CE, torna público para conhecimento dos licitan
tes e demais interessados, que o Pregão Eletrônico nº 
233/2014 - SMS, foi declarada FRACASSADA. Maiores infor
mações encontram-se à disposição em sua sede situada na 
Rua do Rosário, 77, Centro - Ed. Comte. Vital Rolim -Sobrelo
ja e Terraço - Fortaleza (CE) ou através do telefone: (85) 
3452.3477 1 CPL. Fortaleza-CE, 28 de março de 2014. José 
Jesus de Alencar Lédio - PREGOEIRO(A) DA CPL. 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

AVISO DE RESULTADO DA PROPOSTA TÉCNICA 

PROCESSO: Chamada Pública nº 01/2014-CEL. 
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ORIGEM: Fundação de Desenvolvimento Habitacional de For
taleza - HABITAFOR. 

OBJETO: Seleção de empresa especializada do ramo da cons
trução civil para produção de habitação de interesse 
social no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vi
da. 

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE 
LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que: DESCLASSIFICA A EMPRESA: - IPE 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA L TDA, com NT (Nota 
Técnica) = 46. Maiores informações encontram-se à disposição 
em sua sede situada na Rua do Rosário, 77, Centro - Ed. 
Comte. Vital Rolim - Sobreloja e Terraço - Fortaleza (CE) ou 
através do telefone: (85) 3452-3477. Fortaleza - CE, 28 de 
março de 2014. Cristiane da Silva - PRESIDENTE DA CEL. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA.!'IEJAMENTO, 
ORÇAMENTO E GESTAO 

ATO Nº 687/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1°, do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013, e con
forme Processo nº AP 0616/2010. RESOLVE: Excluir do Ato nº 
0764/201 O, de 22.01 .201 O, que contou em dobro o tempo de 
Licença Prêmio, com base no artigo 80, da Lei nº 6794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta
leza, o nome do servidor JOSÉ FERREIRA NUNES, matricula 
nº 06711.1, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, 
concernente ao 1° período de 01.03.1981 à 28.02.1986, no 
total de 180 (cento e oitenta) dias. GABINETE DO SECRETÁ
RIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 
GESTÃO, em 27 de março de 2014. Philipe Theophilo 
Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJA
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ,..,.,.,.,..,.,.,..,. 

ATO Nº 688/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1°, do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013. RE
SOLVE, nos termos do art. 159, da Lei nº 4.058/72, 02.10.72, 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza, 
contar em dobro o tempo de Licença Prêmio não utilizado para 
efeito de aposentadoria e disponibilidade e adicionais, ao ser
vidor abaixo relacionado, lotado na Secretaria Municipal de 
Infraestrutura: 

PROC. N" MAT./NOME QUIN. PERÍODO DIAS 
AP 0616/10 06711.1 

José Ferreira Nu~ 1 º 01.03.1981 à 
nes 28,02.1986 180 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJA
MENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, em 27 qe março de 2014. 
Philipe Theophilo Nottingham - SECRETARIO MUNICIPAL 
DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. .,,.,. .,,..,. ,..,.,. 

ATO Nº 689/2014 - SEPOG - O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 
no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe 
o artigo 1°, do Decreto nº 13.076/2013, de 08.02.2013. RE
SOLVE, nos termos do art. 159, da Lei nº 4.058/72, 02.10.72, 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza, 
contar em dobro o tempo de Licença Prêmio não utilizado para 
efeito de aposentadoria e disponibilidade e adicionais, a servi
dora abaixo relacionada, lotada na Secretaria Regional li: 

PROC. Nº MAT./NOME QUIN. PERÍODO DIAS 
24245/1 O 08343.1 

Rocicler Costa de 1 º 14.05.1982 â 
Oliveira 12.05.1987 180 



Superintendência Regional Fortaleza 
Av. Santos Dumont, 2772 - 3°. andar -Aldeota 

CEP 60.150-161 - Fortaleza - CE 

Carta Reversai nº. 22/2017 

A Sua Excelência o Senhor 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
Prefeito Municipal 
Município de Fortaleza 

Assunto: Prorrogação do prazo para primeira liberação 

Excelentíssimo Senhor Prefeito, 

Fortaleza , 04 de abril de 2017 

1 Reportamo-nos ao Contrato nº. 0411.231-87, que tem por objetivo o aporte de CONTRAPARTIDA 
para realização de obras e serviços decorrentes de operações de repasse firmadas pelo Tomador 
no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, com recursos do BNDES. 

2 Em atenção ao Ofício nº. 170/2017 - GS, datado de 16 de fevereiro de 2017, comunicamos que a 
Caixa Econômica Federal autorizou a prorrogação do prazo para primeira liberação, incluindo o 
item 4.4.1 na "CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS", com a seguinte redação: 

"4 .4.1 - O prazo para 1ª liberação será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) dias, projetando 
a data máxima de primeira liberação para setembro/2017". 

Respeitosamente, 

De acordo, 

TO CLÁ~ZERRA 
refeito Municipal 

Município de Fortaleza 



CAI A Formalização de Alteração Contratual por meio de Termo de 
Rerratificação 

Grau de si ilo 

#PUBLICO 

INSTRUMENTO DE RERRATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CPAC/ OGU 
nº. 0411.231-87, QUE ENTRE SI FAZEM A 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NA FORMA 
ABAIXO. 

1 -QUALIFICAÇÃO DAS PARTES 

1 - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo 
Decreto-Lei nº. 759, de 12.08.69, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 de fevereiro 
de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo Estatuto 
aprovado pelo Decreto nº. 7.973, de 28 de março de 2013, publicado no Diário Oficial da 
União de 01 /04/2013, e retificação publicada no Diário Oficial da União de 05/04/2013, 
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, em Brasília-DF, inscrita sob 
CNPJ/MF nº. 00.360.305/0001-04, neste ato representada pelo Superintendente Regional 
de Fortaleza, Sr. PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES, CPF nº. 332.901.210-20. 

li - TOMADOR - MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
07.954.605/0001-60, representado pelo Prefeito Municipal ROBERTO CLÁUDIO 
RODRIGUES BEZERRA, CPF nº. 542.116.383-00, RG nº. 92021001415 SSP/CE, 
brasileiro, casado, médico. 

2 - RETIFICAÇÃO 

2.1 - Os contratantes retificam o contrato CPAC/OGU nº. 0411.231-87, datado de 
31 /03/2015, incluindo: 

CLÁUSULA QUARTA - DOS PRAZOS 

Item "4.4.1 - O prazo para 1ª liberação será prorrogado por mais 180 (cento e oitenta) 
dias, projetando a data máxima de primeira liberação para março/2017". 

3 - RATIFICAÇÃO 

3.1 - Assim, os contratantes ratificam o instrumento datado de 31 .03.2015, ora retificado, 
em todos os demais termos, cláusulas e condições, passando o presente instrumento de 



CAl~ A Formalização de Alteração Contratual por meio de Termo de 
Rerratificação 

rerratificação a fazer parte integrante e complementar daquele instrumento, a fim de que 
juntos produzam um só efeito. 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente em 04 (quatro) 
vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo subscritas. 

TESTEMUNHAS 

i\o±.!:áhn, Jo x~? Ldt J\U/fCOJ:J 
Nome: OO+t4U'I C... FrlJ\CiAN O !X. At.EvCA-fl.... 
CPF: 60'1. 828. 233--go 

18 de outubro de 2016 --------

M'UNICÍPIO DE FORTALEZA 
/ TOMADOR 

Nome: ROBERTO CLÁUDIO 
RODRIGUES BEZERRA 
CPF: 542.116.383-00 

~ Ssc c..4 CQS A ,v'QS CAve( e.A vTE 
Nome:J~ '1CA DO$ il-N J:OS OWALC,MvrG. 

CPF: OS8 8GC,.J93- :33 
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 
20/00006-5, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA 
CONTRAPARTIDA DE EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA- PMCMV. 

1. AGENTE FINANCEIRO - O BANCO DO BRASIL S.A. , sociedade de economia mista, 
com sede em Brasília, Capital Federal, por sua Agência Setor Público Fortaleza (CE), 
prefixo 0008-6, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 
00.000.000/0008-68, situada à Avenida Santos Dumont, nº 2828 - 5° andar - Bairro 
Aldeota, CEP 60.150-162, neste Instrumento abreviadamente denominado AGENTE 
FINANCEIRO, representado na forma de seu Estatuto Social pelo Sr. Paulo Amílcar 
Proença Sucupira, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 102.463.983-53, 
Carteira de Identidade n.º 853.424 - SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza -
Ceará, ao final assinado; 

li. BENEFICIARIO - o Município de Fortaleza - CE, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Rua São José, nº 01, Bairro Centro, CEP 60.060-170, inscrito no 
CNPJ sob o nº 07.954.605/0001-60, doravante denominado, simplesmente, 
BENEFICIÁRIO, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Fortaleza (CE) , inscrito no CPF 
sob o nº 542.116.383-00, Carteira de Identidade nº 92021001415 - SSP - CE, ao final 
assinado, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 10.096, de 27.09.2013, 
publicada no Diário Oficial do Município de 03.10.2013, e pela Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, por meio do Ofício nº 2220/2014 - COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 
08.05.2014; 

O AGENTE FINANCEIRO e o BENEFICIÁRIO, em conjunto, denominados simplesmente 
PARTES, resolvem celebrar o presente Contrato de Financiamento Mediante Abertura de 
Crédito, doravante denominado simplesmente CONTRATO, de acordo com o Artigo 9°-S 
da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001, incluída pela Resolução nº 4.098, de 28 
de junho de 2012, alterada pela Resolução nº 4.158, de 22 de novembro de 2012, 
Resolução nº 4.182, de 31 de janeiro de 2013 e nº 4.270, de setembro de 2013, do 
Conselho Monetário Nacional - CMN, que destina recursos a financiamentos de 
Contrapartida das Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e dos projetos de mobilidade urbana 
diretamente associados à Copa de 201 4, e que se regerá pelas seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO CONTRATO - O 
AGENTE FINANCEIRO abre ao BENEFICIÁRIO, por este CONTRATO, e este aceita, um 
crédito no valor de R$ 57.312.000,00 (cinquenta e sete milhões, trezentos e doze mil 
reais) , a ser provido com recursos originários de repasses do Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, à conta do Contrato nº 13.2.0027.1, 
firmado em 31/01/2013, entre o BNDES e o AGENTE FINANCEIRO, assim como seus 
aditivos, e observado o disposto na Cláusula Terceira - Disponibilidade do Crédito 
deste CONTRATO. 

Parágrafo Primeiro - A presente operação de crédito tem como objetivo o aporte de 
contrapartida para realização de obras e serviços de infraestrutura firmados pelo 
BENEFICIÁRIO, em operação de crédito ou repasse , no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida - PMCMV, para os empreendimentos a serem discriminados no Pedido de 
Liberação, na forma do modelo disponibil izado pelo AGENTE FINANCEIRO. 

Parágrafo Segundo - Fica vedada a aplicação dos recursos em despesas correntes, 
conforme o disposto no art. 35, parágrafo primeiro, inciso 1, da Lei Complementar 
101/2000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO - Para formalização 
deste CONTRATO , o BENEFICIÁRIO afirma que cumpriu todas as obrigações prévias e 
imprescindíveis à contratação da presente operação e entrega, neste ato, ao AGENTE 
FINANCEIRO, os seguintes documentos: 

a) Parecer Jurídico atualizado, emitido pela da Procuradoria Geral do Município de 
Fortaleza, quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de 
crédito, conforme disposto na Res CMN 3.751/2009; 

b) cópia da Lei Municipal nº 10.096, de 27.09.2013, que autoriza a celebração do 
presente CONTRATO , em conformidade com as condições nele previstas, 
devidamente publicada no veículo oficial da imprensa do município de Fortaleza; 

e) autorização da Secretaria do Tesouro Nacional - STN para contratação do 
financiamento objeto deste CONTRATO Ofício nº 
2220/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 08.05.2014; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida em 
04.08.2014, com validade até 31 .01.2015, pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da internet, 
extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AGENTE FINANCEIRO nos 
endereços www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
_de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida 
_em 24.06.2014, com validade até 21.12.2014, pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, por meio de internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo 
_AGENTE FINANCEIRO nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou -
www .receita.fazenda.gov.br; 

o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido em 26.08.2014, com 
validade até 22.02.2015, pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por 
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meio da internet, extraído pelo BENEFICIÁRIO e verificado pelo AGENTE 
FINANCEIRO no endereço www.previdencia.gov.br (art. 7°, da Lei nº 9.717, de 
27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001) ou declaração, firmada pelos 
representantes legais da entidade de que esta não dispõe de regime próprio de 
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, não estando sujeito à obrigação de apresentação do 
CRP; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido em 30.09.2014, pela 
Caixa Econômica Federal, com validade até 14.10.2014, extraído pelo 
BENEFICIÁRIO e verificado pelo AGENTE FINANCEIRO no endereço 
www.caixa.gov.br (Lei nº 9.012, de 30.03.95; Lei nº 8.036, de 11.05.90; Circular 
CAIXA nº 392, de 25.10.2006) ou declaração, firmada pelos representantes 
legais da entidade de que esta não dispõe de empregados públicos da União, 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não estando sujeito à obrigação 
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS; 

h) cópia do(s) recibo(s) de entrega da Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS (art. 362, § 1°, da CLT; Decreto nº 76.900, de 23.12.75); 

i) declaração firmada pelos representantes legais do BENEFICIÁRIO de existência 
de todas as permissões, licenças e autorizações necessárias e o cumprimento 
de todas as formalidades e procedimentos legais exigidos pela legislação 
brasileira em vigor, inclusive no que diz respeito aos enquadramentos e 
autorizações previstos nas leis ambientais; 

j) declaração quanto ao não cumprimento de embargos de atividade , quando for o 
caso; 

k) Declaração acerca da Inexistência de Infrações à Legislação de Discriminação 
de Raça, Gênero, Trabalho Infantil e Trabalho Escravo; 

1) Declaração de Adimplência junto à UNIÃO; 

m) Declaração de regularidade de pagamento de precatórios, e sua respectiva 
periodicidade, emitida pelo chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de 
Finanças do Município de Fortaleza, com protocolo da declaração junto ao 
Tribunal de Justiça competente. 

Parágrafo Primeiro - O AGENTE FINANCEIRO poderá solicitar a apresentação de 
outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentar, assim como os 
usualmente solicitados em operações análogas, julgados necessários para contratar a 
presente operação. 

Parágrafo Segundo - Para formalização do presente CONTRATO, o AGENTE 
FINANCEIRO verificará a adimplência do BENEFICIÁRIO com as instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil , mediante 
consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP), 
nos termos do art. 7° da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.827, de 30 de 
março de 2001, e do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001 , do Senado Federal. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO - Os recursos de que trata a 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato serão colocados à 
disposição pelo AGENTE FINANCEIRO desde que cumpridas às condições de utilização 
do crédito referidas na Cláusula Sexta - Condições para Utilização do Crédito, 
respeitada a programação financeira do BNDES. 

Parágrafo Primeiro - Nenhuma liberação será efetuada até que o BNDES desembolse 
para o AGENTE FINANCEIRO a quantia correspondente, ficando estabelecido que 
nenhuma responsabilidade caberá ao AGENTE FINANCEIRO na hipótese de o BNDES 
não efetuar o desembolso nas datas estabelecidas, sustar os desembolsos ou efetuá-los 
apenas parcialmente ou subordiná-los a condições não previstas ou, ainda, cancelar, total 
ou parcialmente, o crédito concedido, permanecendo em vigor, até sua total liquidação, 
todas as obrigações até então assumidas por força deste CONTRATO. Ocorrendo o 
desembolso parcial das quantias pelo BNDES ao AGENTE FINANCEIRO, essas serão 
repassadas ao BENEFICIÁRIO nas proporções efetivamente desembolsadas. 

Parágrafo Segundo - Os recursos de que trata o caput deste artigo serão postos à 
disposição do BENEFICIÁRIO mediante crédito em conta corrente indicada no Pedido de 
Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo AGENTE FINANCEIRO. 

Parágrafo Terceiro - O AGENTE FINANCEIRO deverá transferir os recursos solicitados 
pelo BENEFICIÁRIO, no 1° (primeiro) dia útil posterior à comprovação das condições 
previstas na Cláusula Sexta - Condições para Utilização do Crédito, desde que 
disponibilizados pelo BNDES, sendo os encargos financeiros de que trata a Cláusula 
Quarta - Encargos Financeiros aplicados a partir da data em que os recursos são 
colocados à disposição do BENEFICIÁRIO. 

Parágrafo Quarto - Se, por qualquer motivo, o BNDES exigir do AGENTE FINANCEIRO 
a restituição de qualquer valor desembolsado, o BENEFICIÁRIO, depois de notificado, 
deverá ressarcir o AGENTE FINANCEIRO de tal montante, nas mesmas condições 
exigidas pelo BNDES, acrescido das despesas bancárias da respectiva devolução, na 
mesma data em que se efetivar a restituição feita pelo AGENTE FINANCEIRO ao 
BNDES. 

CLÁUSULA QUARTA - ENCARGOS FINANCEIROS - Os juros são devidos à taxa anual 
de 2, 1 O % (dois inteiros e um décimo por cento}, incluído o spread do Banco de 1 % (um 
ponto percentual) ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil: 

1 - O montante correspondente à parcela da Taxa de Juros de Longo Prazo - T JLP que 
vier a exceder a 6 (seis) pontos percentuais ao ano será capitalizado no dia 15 (quinze) de 
cada mês de vigência deste instrumento e no seu vencimento ou liquidação, e apurado 
mediante a incidência do seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, aí 
considerados todos os eventos ocorridos no período: 

TC = [(1 + TJLP)/1,06]N1360
- 1, sendo: 
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TC = Termo de Capitalização; 

T JLP = Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo Banco Central do Brasil, expressa 
em número decimal; e 

N = número de dias existentes entre a data do evento financeiro e a data de capitalização, 
vencimento ou liquidação da obrigação, considerando-se como evento financeiro todo e 
qualquer fato de natureza financeira do qual resulte ou possa resultar alteração do saldo 
devedor de título. 

O montante referido no inciso "I" acima, que será capitalizado, incorporando-se ao 
principal da dívida, será exigível juntamente com as parcelas de principal. 

li - Quando a taxa de juros de longo prazo - T JLP for superior a 6 (seis) pontos 
percentuais ao ano, o percentual de juros acima fixado, acrescido da parcela não 
capitalizada da T JLP de 6 (seis) pontos percentuais ao ano, incidirá sobre o saldo 
devedor, nas datas de exigibilidade dos juros mencionados nesta cláusula ou na data de 
vencimento ou liquidação deste título, observado o disposto no inciso "I" acima, e 
considerando para cálculo diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de 
cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima citadas. 

Ili - Quando a taxa de juros de longo prazo - T JLP for igual ou inferior a 6 (seis) pontos 
percentuais ao ano, o percentual de juros acima fixado, acrescido da própria T JLP, incidirá 
sobre o saldo devedor, nas datas de exigibi lidade dos juros mencionados nesta cláusula 
ou na data de vencimento ou liquidação deste contrato, sendo considerado, para o cálculo 
diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento financeiro e as 
datas de exigibilidade acima citadas. 

O montante apurado nos termos dos incisos "li" ou "Ili", conforme o caso, será exigível a 
contar de 15/10/2014, trimestralmente, durante o prazo de carência, e, mensalmente, 
durante o período de amortização, juntamente com as prestações do principal, e no 
vencimento ou liquidação deste contrato, observado o disposto nas Cláusula Décima -
Processamento e Cobrança da Dívida e Cláusula Nona - Vencimento em Dias 
Feriados. 

CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO LEGAL DE REMUNERAÇÃO DOS 
RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO PIS/PASEP E DO FAT - Na hipótese de vir a ser 
substituído o critério legal de remuneração dos recursos repassados ao BNDES, originários 
do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a 
remuneração prevista neste CONTRATO, poderá, a critério do AGENTE FINANCEIRO e do 
BNDES, passar a ser efetuada mediante utilização do novo critério de remuneração dos 
aludidos recursos, ou outro, indicado pelo AGENTE FINANCEIRO ou pelo BNDES, que, além 
de preservar o valor real da operação, a remunere nos mesmos níveis anteriores. Nesse 
caso, o BNDES comunicará a alteração, por escrito, ao AGENTE FINANCEIRO, que 
repassará, também por escrito, ao BENEFICIÁRIO. 

5 

f 



CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÂO DO CRÉDITO - Além do 
cumprimento, no que couber, das condições previstas nas DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS 
AOS CONTRATOS DO BNDES e das estabelecidas nas NORMAS E INSTRUÇÕES DE 
ACOMPANHAMENTO , a que se refere o artigo 2° das mesmas DISPOSIÇÕES 
APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES, a utilização do crédito fica sujeita ao 
cumprimento, pelo BENEFICIÁRIO, das seguintes condições, observadas as disposições da 
Cláusula Décima Nona - Período Eleitoral: 

a) para utilização da primeira parcela do crédito, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar, 
ao AGENTE FINANCEIRO, os seguintes documentos: 

1. cópia da publicação do extrato deste CONTRATO no Diário Oficial do 
Município; 

ii. cópia da publicação no D.O.U do extrato do Contrato de Garantia, firmado 
para a formalização da garantia prevista na Cláusula Décima Quarta -
Garantia; 

111. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União ou de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, válida na data da liberação dos recursos, por 
meio da internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.receita.fazenda.gov.br ou 
www.pgfn.fazenda.gov.br; 

,v. Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, válida na data da liberação dos recursos, por meio de 
internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AG ENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou 
www. receita. f azenda.gov. br; 

v. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério 
da Previdência e Assistência Social, por meio da internet, extraído pelo 
BENEFICIÁRIO e verificado pelo AGENTE FINANCEIRO no endereço 
www.previdencia.gov.br (art. 7°, da Lei nº 9.717, de 27.11 .98 e Decreto nº 
3.788, de 11 .04.2001) válida na data da liberação dos recursos, ou 
declaração, firmada pelos representantes legais da entidade de que esta não 
dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não estando 
sujeito à obrigação de apresentação do CRP; 

vi. comprovação da regularidade da situação perante aos órgãos ambientais 
mediante a apresentação de Licença(s) ambiental(is) de acordo com a fase 
do empreendimento, válida na data da liberação dos recursos, ou 
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manifestação do orgao ambiental competente sobre a dispensa de 
licenciamento, quando for o caso; 

vii. Pedido de Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo AGENTE 
FINANCEIRO, com a discriminação dos itens que constituem os 
empreendimentos nos quais os recursos serão aplicados, na forma da 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato; 

viii. cópia do(s) contrato(s) firmado(s) no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV em que serão aportados os recursos de Contrapartida 
solicitados no Pedido de Liberação. 

b) para utilização de cada parcela subsequente à primeira, o BENEFICIÁRIO deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União ou de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, válida na data da liberação dos recursos, por 
meio da internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.receita.fazenda.gov.br ou 
www.pgfn.fazenda.gov.br; 

11. Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, válida na data da liberação dos recursos, por meio de 
internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou 
www .receita.fazenda.gov .br; 

111. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério 
da Previdência e Assistência Social, por meio da internet, extraído pelo 
BENEFICIÁRIO e verificado pelo AGENTE FINANCEIRO no endereço 
www.previdencia.gov.br (art. 7°, da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 
3.788, de 11.04.2001) válida na data da liberação dos recursos, ou 
declaração, firmada pelos representantes legais da entidade de que esta não 
dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não estando sujeito 
à obrigação de apresentação do CRP; 

iv. Comprovação da regularidade da situação perante aos órgãos ambientais, 
mediante a apresentação de Licença(s) ambiental(is) de acordo com a fase 
do empreendimento, válida na data da liberação dos recursos, ou 
manifestação do órgão ambiental competente sobre a dispensa de 
licenciamento, quando for o caso; ou quando tal comprovação já tenha sido 
apresentada e esteja em vigor, declaração emitida pelo BENEFICIÁRIO a 
respeito; 
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v. documentos que comprovem a aplicação na finalidade prevista neste 
CONTRATO e discriminada no Pedido de Liberação referente à parcela 
anteriormente liberada; 

v1. Pedido de Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo AGENTE 
FINANCEIRO, com a discriminação dos itens que constituem os 
empreendimentos nos quais os recursos serão aplicados, na forma da 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato; 

vii. cópia do(s) contrato(s) firmado(s) no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV em que serão aportados os recursos de Contrapartida 
solicitados no Pedido de Liberação. 

Parágrafo Primeiro - O AGENTE FINANCEIRO poderá solicitar a apresentação de 
outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentar, julgados necessários 
para a liberação dos recursos oriundos deste CONTRATO. 

Parágrafo Segundo - Para a liberação dos recursos do presente CONTRATO, o 
AGENTE FINANCEIRO verificará a adimplência do BENEFICIÁRIO com as instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil , 
mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público 
(CADIP), nos termos do art. 7° da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.827, 
de 30 de março de 2001, e do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - VENCIMENTO - O presente CONTRATO vencer-se-á dentro de 
3653 (três mil, seiscentos e cinquenta e três) dias, obrigando-se o(a) BENEFICIÁRIO pagar 
em 15/10/2024, todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, 
comIssao, reajuste monetário, juros, outros acessonos e quaisquer despesas, 
independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA OITAVA - FORMA DE PAGAMENTO - Sem prejuízo do vencimento 
retroestipulado e das exigibilidades previstas nas demais cláusulas, inclusive encargos 
financeiros, a dívida resultante deste CONTRATO após o período de carência de 24 
meses, será paga em 96 (noventa e seis) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 
15/11 /2016 e a última em 15/10/2024, correspondendo cada uma delas, nas datas de seus 
respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor - excluídas eventuais 
parcelas exigidas - pelo número de prestações a pagar. 

Parágrafo Primeiro - Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do 
exercício, por parte do AGENTE FINANCEIRO, de quaisquer direitos que lhe assistam por 
força do presente CONTRATO ou a concordância com atrasos no cumprimento ou 
inadimplemento de obrigação do BENEFICIÁRIO, não afetarão aqueles direitos ou 
faculdades - que poderão ser exercidos a qualquer tempo - e não alterarão, de nenhum 
modo, as condições estipuladas neste CONTRATO, nem obrigarão o AGENTE 
FINANCEIRO relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros. 
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Parágrafo Segundo - Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados 
constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus 
vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste CONTRATO, nem importará 
novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, 
imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte 
ordem: multa, juros moratórias, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros 
acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo. A quitação da dívida 
resultante deste CONTRATO dar-se-á após a liquidação do saldo devedor da(s) parcela(s) 
referida(s) na(s) cláusula(s) "FORMA DE PAGAMENTO" antes descrita. 

CLÁUSULA NONA - VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS - Todo vencimento de 
prestação de amortização de principal e encargos · que ocorra em sábados, domingos ou 
feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais inclusive os bancários, será, para 
todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente , sendo os encargos 
calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte 
regular de apuração e cálculo dos encargos da operação. 

Parágrafo Único - Para efeito no disposto no caput desta Claúsula , salvo disposição 
expressa em contrário, serão considerados os feriados do lugar onde estiver a sede do 
BENEFICIÁRIO, cujo endereço encontra-se indicado neste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA - A cobrança do 
principal e encargos será feita mediante Aviso de Cobrança expedido pelo AGENTE 
FINANCEIRO, com antecedência, pelo qual será informado ao BENEFICIÁRIO o 
montante necessário à liquidação de suas obrigações nas datas de vencimento. O não 
recebimento do Aviso de Cobrança não exim irá ao(a) BENEFICIÁRIO da obrigação de 
pagar ao AGENTE FINANCEIRO as prestações do principal e encargos nas datas 
estabelecidas neste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA - O 
BENEFICIÁRIO autoriza neste ato o AGENTE FINANCEIRO, em caráter irrevogável e 
irretratável, a debitar em sua conta corrente n.º 26.716-3, mantida junto à Agência Setor 
Público Fortaleza (CE), prefixo 0008-6, os montantes necessários à amortização de cada 
parcela, nos respectivos vencimentos e ao pagamento final da dívida, ao pagamento dos 
juros durante o período de carência citado na Cláusula Oitava - Forma de Pagamento. 

Parágrafo Primeiro - A autorização contida nesta Cláusula independe de qualquer outra 
providência ou condição. 

Parágrafo Segundo - As PARTES reconhecem que poderão ocorrer, durante o prazo de 
vigência deste CONTRATO, alterações no nome e prefixo da Agência do AGENTE 
FINANCEIRO constante do caput, ficando certo, desde já, que serão aplicados, aos novos 
nomes e números, todos os termos e disposições constantes desta Cláusula. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- LIQUIDAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DA 
DÍVIDA - O AGENTE FINANCEIRO assegura ao BENEFICIÁRIO o direito à liquidação 
antecipada deste CONTRATO, mediante a transferência de recursos por outra Instituição 
Financeira, na forma estabelecida pelo Artigo Primeiro da Resolução Bacen nº 3.401 , de 
06.09.2006. 

Parágrafo Único - O BENEFICIÁRIO se obriga a dar aviso ao AGENTE FINANCEIRO, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em caso de pretender liquidar ou amortizar 
antecipadamente o financiamento, só o fazendo com anuência do AGENTE 
FINANCEIRO, sem prejuízo de continuarem a cargo do BENEFICIÁRIO todas as 
obrigações assumidas em decorrência deste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO PARCIAL - Na hipótese de, na data 
do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou acessórios, não existir saldo 
suficiente na conta corrente do BENEFICIÁRIO mencionada na Cláusula Décima 
Primeira - Autorização para Débito em Conta, para o pagamento do montante 
contratualmente exigível, poderá o AGENTE FINANCEIRO debitar o saldo específico 
então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de 
inadimplemento previstos na Cláusula Décima Quinta - Inadimplemento sobre os 
valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA - Em garantia do cumprimento de todas as 
obrigações oriundas deste contrato, e tendo em vista a autorização emanada da Lei 
Municipal nº 10.096, de 27.09.2013, publicada no Diário Oficial do Município de 
03.10.2013, e autorização para a contratação pelo Ministério da Fazenda, a ser publicada 
no Diário Oficial da União, o presente financiamento possui garantia da UNIÃO, 
representado por contrato específico, anexo a este Contrato de Financiamento, do qual 
fica fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos. 

Parágrafo Único - Somente após a formalização da Garantia da União, por meio de 
contrato citado no caput desta Cláusula, o inteiro conteúdo do presente contrato poderá 
surtir efeitos de qualquer natureza, uma vez que sem a Garantia da União, o presente 
financiamento é considerado nulo de todo direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da 
operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida 
comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da 
Resolução 1.129, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos 
encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada 
diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor 
inadimplido; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - O 
AG ENTE FINANCEIRO poderá suspender a liberação de novos valores de desembolsos 
das parcelas do crédito objeto do presente CONTRATO, nas seguintes hipóteses: 

a) o BENEFICIÁRIO vir a incorrer em inadimplemento em suas obrigações com a 
União, notadamente as que envolvam o Tesouro Nacional, a Receita Federal e o 
Instituto Nacional do Seguro Social; as obrigações relativas ao FGTS e ao 
PIS/PASEP, assim como as obrigações com as instituições financeiras oficiais 
federais e/ou as obrigações relacionadas a quaisquer operações de crédito de sua 
responsabilidade; 

b) o BENEFICIÁRIO substituir a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA sem a 
anuência do AGENTE FINANCEIRO, nos termos da Cláusula Trigésima Terceira -
Instituição Financeira Depositária. 

e) a existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério do AGENTE 
FINANCEIRO, possa comprometer a execução do empreendimento ora 
financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos 
previstos no projeto aprovado pelo AGENTE FINANCEIRO; 

d ) a existência de sentença condenatória transitada em julgado relativamente à 
prática de atos, pelo BENEFICIÁRIO, que importem em infringência à legislação 
que trata do combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil, 
ao trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, 
salvo se efetuada reparação imposta ou enquanto estiver sendo cumprida a pena 
imposta à(o) financiada(o) observado o devido processo legal; 

e) o descumprimento de decisão de autoridade administrativa ou judicial relativa à 
execução dos empreendimentos; 

t) o descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste CONTRATO; 

g) a falsidade ou incorreção de qualquer declaração feita pelo BENEFICIÁRIO no 
presente CONTRATO ou contida em qualquer relatório, certificado, demonstração 
financeira ou outro documento entregue pelo BENEFICIÁRIO, nos termos deste 
CONTRATO, e/ou no caso do BENEFICIARIO deixar de prestar informações que, 
se de conhecimento do AGENTE FINANCEIRO, poderiam alterar seus 
julgamentos e/ou avaliações; 

h) eventos graves que, de comum acordo entre AGENTE FINANCEIRO e 
BENEFICIÁRIO, tornem impossível ou desaconselháveis a qualquer das PARTES 
o cumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO; 

i) ocorrência de eventos que afetem a capacidade financeira, operacional e legal do 
BENEFICIÁRIO; 

j) deixar de apresentar ao FINANCIADOR, no prazo por este indicado, a 
documentação necessária para a comprovação da correta aplicação dos recursos 
obtidos por meio deste CONTRATO; 
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k) a aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista na 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato , sem prejuízo da 
comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 
16.06.1986; 

1) o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação ambiental e/ou trabalhista 
relacionada aos empreendimentos financiados; 

m) o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação aplicável às pessoas 
portadoras de deficiência relacionada aos empreendimentos financiados; 

n) prestar ao FINANCIADOR, através de seus agentes públicos, informações 
incompletas ou alteradas; inclusive através de documento publico ou particular de 
qualquer natureza; 

o) tornar(em)-se inadimplente(s) em outra(s) operação(ões) mantida(s) junto ao 
FINANCIADOR; 

p) eventos que possam causar prejuízo à imagem do AGENTE FINANCEIRO no 
contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MULTA DE AJUIZAMENTO - Na hipótese de cobrança 
judicial da dívida decorrente deste CONTRATO, o BENEFICIÁRIO pagará multa de 2% 
(dois inteiros pontos percentuais) sobre o principal e encargos da dívida, além de 
despesas extrajudiciais, judiciais e honorários advocatícios, devidos a partir da data de 
propositura da medida judicial de cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO - O 
AGENTE FINANCEIRO poderá declarar vencido antecipadamente este CONTRATO, de 
pleno direito, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, bem como 
exigir o total da dívida com a imediata sustação de qualquer desembolso se, o 
BENEFICIÁRIO não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste 
CONTRATO, ou não dispuser de saldo suficiente em conta corrente, nas datas dos seus 
respectivos vencimentos, para que o AGENTE FINANCEIRO promova os lançamentos 
contábeis destinados às suas respectivas liquidações, conforme expressamente previsto 
na Cláusula Décima Primeira - Autorização para Débito em Conta. 

Parágrafo Primeiro - O AGENTE FINANCEIRO também poderá considerar 
integralmente vencida e exigível a dívida resultante deste CONTRATO e de outras 
operações existentes quando comprovadamente ocorrer: 

a) o não pagamento, por parte do BENEFICIÁRIO de qualquer parte do principal, 
juros, comissões, encargos e/ou outros valores devidos ao AGENTE 
FINANCEIRO, nos termos do presente CONTRATO, seja na data original de 
vencimento ou em virtude de vencimento antecipado ou de qualquer outra forma; 

b) a inadimplência em outra(s) operação(ões) mantida(s) junto ao AGENTE 
FINANCEIRO e ao BNOES; 
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e> a ocorrência de hipótese de vencimento antecipado prevista em lei; 

d) a não comprovação física e/ou financeira pelo BENEFICIÁRIO da realização dos 
empreendimentos financiados; 

e} a aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista na 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato, sem prejuízo da 
comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 
16.06.1986; 

f) o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação ambiental e/ou trabalhista 
relacionada aos empreendimentos financiados; 

g) o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação aplicável às pessoas 
portadoras de deficiência relacionada aos empreendimentos financiados. 

Parágrafo Segundo - No caso de descumprimento de obrigação não-financeira, aplicar
se-á multa prevista nos Artigos Art. 47 e ou 47-A das "Disposições Aplicáveis aos 
Contratos do BNDES", que incidirá a partir do dia seguinte ao fixado pelo BNDES e/ou 
AG ENTE FINANCEIRO, por meio de notificação oficial ou extrajudicial, para cumprimento 
da obrigação inadimplida, independentemente da declaração de vencimento antecipado 
pelo BNDES e/ou AGENTE FINANCEIRO. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PERIODO ELEITORAL - Conforme disposto na Lei 
Federal nº 9.504, de 30.09.1997, em seu artigo 73, inciso VI, alínea "a", fica vedada a 
liberação de recursos dentro dos três meses que antecedem o pleito eleitoral. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO BENEFICIÁRIO - O 
BENEFICIÁRIO obriga-se a: 

a) cumprir, no que couber, as "DIPOSIÇÕES APLICAVEIS AOS CONTRATOS DO 
BNDES", aprovadas pela Resolução nº 665, de 10 de dezembro de 1987, com 
suas alterações; 

b) cumprir, no que couber, as normas relativas ao processamento das operações de 
crédito estabelecidas pelo BNDES, que declara conhecer e se obriga a aceitar; 

e) aplicar os recursos recebidos unicamente na finalidade indicada na Cláusula 
Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do CONTRATO e especificada no(s) 
Pedido(s) de Liberação; 

ct) permitir ao BNDES, diretamente ou por meio do AGENTE FINANCEIRO, o livre 
acesso às suas dependências e aos seus registros contábeis, para efeito de 
controle da colaboração financeira, prestando toda e qualquer informação 
solicitada; 

e) utilizar o total do crédito no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de assinatura deste CONTRATO e assegurar durante o referido prazo, a 
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inclusão na categoria econômica de Despesas de Capital, em cada exercício 
financeiro, na Lei Orçamentária anual e no Plano Plurianual em vigor do 
BENEFICIÁRIO, os investimentos a serem realizados com os recursos 
provenientes deste CONTRATO; 

t) assegurar, nas hipóteses cabíveis, a regularidade fundiária e licitatória das 
intervenções realizadas com recursos disponibilizados pelo BNDES, durante o 
prazo de vigência deste CONTRATO; 

g) mencionar expressamente a cooperação do Banco do Brasil S.A. e do BNDES, 
como entidades financiadoras, sempre que fizer publicidade do bem, de sua 
utilização ou do empreendimento; 

h) observar, durante o prazo de vigência deste CONTRATO, o disposto na 
legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência; 

i) cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, 
adotando, durante o prazo de vigência deste CONTRATO, medidas e ações 
destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, segurança e 
medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo projeto ou bens 
financiados; 

j ) manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente , 
durante o prazo de vigência deste CONTRATO; 

k) comprovar a aplicação dos recursos mediante a apresentação dos documentos 
indicados pelo AGENTE FINANCEIRO, em até 90 dias da cada liberação de 
recursos; 

1) comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEIRO qualquer ocorrência que 
importe modificação do projeto; 

m) manter registros em separado de todas as aplicações de recursos no projeto 
objeto da contrapartida, compreendendo todas as fontes utilizadas; 

n) cumprir a legislação ambiental e/ou trabalhista relacionada aos empreendimentos 
financiados; 

o) cumprir a legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência relacionada 
aos empreendimentos financiados; 

p) independentemente de culpa, ressarcir o AGENTE FINANCEIRO de qualquer 
quantia que este seja compelido a pagar em razão de dano ambiental decorrente 
do projeto objeto deste CONTRATO, bem como a indenizar o BNDES por 
qualquer perda ou dano que este venha a sofrer em decorrência do referido dano 
ambiental. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÕES DO BENEFICIÁRIO - Sem 
prejuízo das declarações e garantias já prestadas, o BENEFICIÁRIO declara e garante, 
conforme aplicável ao presente CONTRATO, que: 

a) está autorizado, nos termos da legislação pertinente, a celebrar o presente 
CONTRATO e a cumprir todas as suas disposições; 

b) a celebração e a execução deste CONTRATO não infringem nem violam 
nenhuma disposição legal e regulamentar a que se submete; 

e) todas as aprovações, consentimentos, registros ou demais medidas de qualquer 
natureza que porventura sejam necessárias para a celebração deste 
CONTRATO foram tomadas e obtidas e estão em pleno vigor e eficácia, 
especialmente em relação à validade e eficácia do presente CONTRATO; 

d) a celebração deste CONTRATO não infringe nem viola qualquer disposição ou 
cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o 
BENEFICIÁRIO seja parte, nem causará, salvo exceções previstas neste 
CONTRATO, a rescisão ou vencimento antecipado de qualquer um desses 
instrumentos; 

e) não existe qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato 
ou avença de que o BENEFICIÁRIO seja parte, ou impedimento de qualquer 
natureza, gue vede a constituição deste CONTRATO e seus anexos pelo 
BENEFICIARIO; 

f) está ciente que o AGENTE FINANCEIRO não detém competência ou atribuição 
para fiscalizar a atuação do BENEFICIÁRIO nos procedimentos licitatórios, 
sendo o AGENTE FINANCEIRO isento de toda e qualquer responsabilidade ou 
obrigação par avaliar e fiscalizar tais procedimentos; 

g) tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do objeto do 
CONTRATO de financiamento a ser efetuado pelo AGENTE FINANCEIRO tem a 
finalidade, específica e exclusiva, de aferição da aplicação dos recursos 
desembolsados ou a desembolsar; 

h) tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita técnica ao empreendimento pelo 
AGENTE FINANCEIRO, caso realizada, é feita exclusivamente para efeito de 
inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando 
em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela execução das 
obras ou serviços acompanhados pelos funcionários ou prepostos do AGENTE 
FINANCEIRO; 

i) está obrigado a ressarcir e/ou indenizar o AGENTE FINANCEIRO e seus 
empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à 
imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de 
decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de 
arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo 
Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de 
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qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos 
licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do BENEFICIÁRIO relativos ao 
objeto deste CONTRATO. 

Parágrafo Único - As declarações prestadas nesta Cláusula subsistirão até a final e total 
liquidação das obrigações decorrentes deste CONTRATO, ficando o BENEFICIÁRIO, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis aqui previstas, na lei ou em outro instrumento, 
responsável por todos e quaisquer danos e prejuízos causados ao BNDES e ao AGENTE 
FINANCEIRO decorrentes da falta de veracidade ou inexatidão das declarações e 
garantias aqui prestadas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS E VISITA TÉCNICA - Para a comprovação da aplicação dos recursos oriundos 
deste CONTRATO, o BENEFICIÁRIO apresentará os documentos indicados pelo AGENTE 
FINANCEIRO. Poderão ser solicitados notas de empenho, comprovante da transferência dos 
recursos (aporte da(s) Contrapartida(s)), LOA, PPA, entre outros. 

Parágrafo Primeiro - A seu critério e a qualquer momento o AGENTE FINANCEIRO 
poderá realizar visitas técnicas para verificação da aplicação dos recursos nas obras 
objeto do financiamento. 

Parágrafo Segundo - O BENEFICIÁRIO assume o compromisso de permitir, além de 
facilitar, ao AGENTE FINANCEIRO, a realização de visitas técnicas para a verificação da 
aplicação dos recursos, franqueando a seus representantes, prepostos e agentes públicos 
livre acesso às dependências do BENEFICIÁRIO e às obras, bem como de desenhos, 
especificações ou quaisquer outros documentos técnicos, comprovantes de pagamento de 
contratados, de impostos, multas e quaisquer documentos ou registros contábeis, jurídicos, 
de engenharia ou de outra natureza, que estejam diretamente ligados ao PROJETO, 
prestando-lhes o BENEFICIÁRIO toda e qualquer informação solicitada. 

Parágrafo Terceiro - O BENEFICIÁRIO compromete-se a fornecer aos representantes e 
prepostos do AGENTE FINANCEIRO a logística e suporte necessários à realização das 
visitas técnicas às obras de engenharia civil, objeto deste financiamento. 

Parágrafo Quarto - As despesas provenientes da realização da visita técnica serão de 
responsabilidade do BENEFICIÁRIO e serão pagas na forma da Cláusula Vigésima 
Oitava -Tarifas Bancárias deste CONTRATO. 

Parágrafo Quinto - O BENEFICIÁRIO está ciente que o Banco Central do Brasil -
BACEN, a Secretaria Federal de Controle Interno - SFCI da Controladoria-Geral da União 
- CGU, o Tribunal de Contas da União - TCU, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e 
o Ministério Público Federal - MPF, por meio de seus representantes indicados, podem 
nos termos e limites da lei, ter livre acesso aos empreendimentos financiados com a 
finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras 
e contábeis, inclusive, a critério daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA RECONHECIMENTO DE DÍVIDA O 
BENEFICIÁRIO reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste 
CONTRATO, os lançamentos que o AGENTE FINANCEIRO fizer sob aviso, e recibos, 
ordens, cheques ou saques que venha a passar ou emitir, e o AGENTE FINANCEIRO, por 
sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva 
conta, pelo que a certeza e liquidez da dívida não estarão sujeitas à prévia verificação do 
saldo devedor, formado pelo principal, encargos financeiros, outros acessórios e quaisquer 
despesas com a ressalva de poder o BENEFICIÁRIO reclamar contra qualquer erro ou 
engano, dentro de 15 (quinze) dias da data do recebimento da respectiva comunicação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CESSÃO DE CRÉDITOS - Fica o AGENTE 
FINANCEIRO autorizado, a qualquer tempo, a ceder, transferir, dar em penhor o crédito 
oriundo deste CONTRATO, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus 
a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, vedada a cessão 
mediante instrumentos de securitização de crédito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CESSÃO DE DIREITOS - O BENEFICIÁRIO obriga-se a 
não ceder ou transferir os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO, sem 
autorização expressa do AGENTE FINANCEIRO, sob pena de rescisão de pleno direito do 
CONTRATO, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações por ele assumidas, 
tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os 
acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente 
vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis. _ _,__ 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INTIMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES - O BENEFICIÁRIO 
obriga-se a atender às Intimações/Notificações que lhe venham a ser feitas pelo AGENTE 
FINANCEIRO no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no 
prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do 
BENEFICIÁRIO, representado por agente público abaixo indicado ou carimbo/recibo do 
seu protocolo oficial , ou em virtude de aviso por via postal: 

Nome do Agente Público: Jurandir Gurgel Gondim Filho 

Endereço/CEP: Rua General Bezerril, 755 - Centro - CEP 60.055-100 

CPF/CNPJ: 220.288.113-15 

Cargo: Secretário de Finanças do Município de Fortaleza 

Parágrafo Único - Obriga-se o BENEFICÁRIO a informar ao Banco qualquer mudança 
em relação ao agente público indicado nesta Cláusula, mediante ofício devidamente 
protocolizado junto à Agência Setor Público Fortaleza (CE). Até o recebimento de tal 
comunicação, serão consideradas validamente emitidas as notificações expedidas em 
conformidade com os dados constantes desta Cláusula ou das comunicações 
anteriormente recebidas. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO - O BENEFICIÁRIO obriga-se a 
providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO no Diário Oficial do Município, até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em atendimento à exigência do 
Parágrafo Único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93, para fins de validade e eficácia 
deste Instrumento. 

Parágrafo Único - As despesas de publicação deste CONTRATO e seus Termos Aditivos 
serão de inteira responsabilidade do BENEFICIÁRIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA-TARIFAS BANCÁRIAS -Além dos encargos financeiros 
pactuados, o BENEFICIÁRIO autoriza o AGENTE FINANCEIRO a debitar em sua conta 
corrente indicada na Cláusula Décima Primeira - Autorização para Débito em Conta, a 
título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação, 
vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários -
Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do Banco do Brasil S.A .. O 
BENEFICIÁRIO se declara ciente de que tais débitos serão informados mediante aviso de 
débito e/ou aviso no extrato de conta corrente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO 
BANCO CENTRAL - SCR - O BENEFICIÁRIO declara-se ciente de que foi comunicado 
que: 

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de 
crédito por ele(s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central - SCR; 

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão 
do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o 
intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar 
decisões de crédito e de negócios; 

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu(s) nome(s) no SCR por meio 
da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP); 

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto 
às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição 
responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e 
fundamentado, ou , quando for o caso, pela respectiva decisão judicial; 

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e 
registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de 
operações, depende de prévia autorização. 



CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO EXERCÍCIO DE DIREITOS - Fica expressa e 
irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte do AGENTE 
FINANCEIRO, de quaisquer direitos que lhe assistam por força do presente CONTRATO 
ou a concordância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigação do 
BENEFICIÁRIO não afetarão esses direitos ou facu ldades -- que poderão ser exercidos a 
qualquer tempo -- e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste 
CONTRATO, nem obrigarão o AGENTE FINANCEIRO relativamente a vencimentos ou 
inadimplementos futuros. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Parágrafo Primeiro - Publicidade - Fica facultado ao AGENTE FINANCEIRO mencionar 
em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira 
concedida por meio do presente CONTRATO. 

Parágrafo Segundo - Independência dos Itens e das Cláusulas - Se qualquer item ou 
Cláusula deste CONTRATO vier a ser considerada ilegal , inexequível ou , por qualquer 
motivo, ineficaz, todos os demais itens e Cláusulas permanecerão plenamente válidos e 
eficazes. As PARTES desde já se comprometem a negociar, no menor prazo possível, 
item ou Cláusula que, conforme o caso, venha substituir o item ou Cláusula ilegal, 
inexequível ou ineficaz. Nessa negociação deverá ser considerado o objetivo das 
PARTES na data de assinatura deste CONTRATO, bem como o contexto no qual o item 
ou Cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido. 

Parágrafo Terceiro - Ausência de Renúncia ou Novação - Nenhuma ação ou omissão 
de qualquer das PARTES importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações 
decorrentes do presente CONTRATO. 

Parágrafo Quarto - Responsabilidade Socioambiental - O BENEFICIÁRIO será o 
responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio 
ambiente , à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelos 
empreendimentos financiados, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo 
BENEFICIÁRIO e/ou por seus representantes, funcionários, prepostos, contratados, 
prestadores de serviços, a mando ou em favor do BENEFICIÁRIO, no âmbito dos 
empreendimentos financiados. O BENEFICIÁRIO obriga-se a isentar o AGENTE 
FINANCEIRO de responsabilidades de qualquer natureza que lhes sejam imputadas em 
função da inobservância da Legislação Socioambiental e/ou de exigências impostas ~elas 
autoridades públicas no âmbito dos empreendimentos financiados. O BENEFICIARIO 
ressarcirá o AGENTE FINANCEIRO por quaisquer perdas e danos, quando aplicáveis, 
desde que efetivamente incorridos em razão de sua participação nos empreendimentos 
financiados e em decorrência da violação da Legislação Socioambiental no âmbito dos 
empreendimentos financiados, inclusive em virtude de invasões, esbulho, turbação ou 
ameaça à posse livre e desembaraçada das áreas objeto dos empreendimentos 
financiados. 

Parágrafo Quinto - Notificações - Toda e qualquer notificação ao AGENTE 
FINANCEIRO, relacionada ao presente CONTRATO, deverá ser feita por escrito e 
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encaminhada pelo correio ou portador, para o endereço indicado abaixo e só será válida e 
considerada entregue na data de recebimento, se comprovado por meio de protocolo 
assinado pelo representante do AGENTE FINANCEIRO ou através de aviso de 
recebimento do correio: 

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência Setor Público Fortaleza (CE). 

Endereço: Avenida Santos Dumont, 2828 - Aldeota - CEP 60.150-162 

Atenção: Gerente Geral 

Parágrafo Sexto - Centrais de Atendimento Telefônico - Para eventuais informações, 
sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários 
a respeito deste CONTRATO, o AGENTE FINANCEIRO coloca à disposição do 
BENEFICIÁRIO os seguintes telefones: 

Central de Atendimento 88-CABB: 
- para capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001; 

- demais regiões: 0800 729 0001 ; 

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0722; 

Central de Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 729 
0088; 

Ouvidoria 88: 0800 729 5678. 

Parágrafo Sétimo - Alterações - O presente CONTRATO somente poderá ser alterado 
por Termo Aditivo, devidamente assinado pelas PARTES identificadas no preâmbulo 
deste CONTRATO. 

Parágrafo Oitavo - Vigência - O presente CONTRATO entra em vigor na presente data 
e permanecerá em pleno vigor e efeito até o pagamento integral de todos os valores 
devidos em decorrência das obrigações ora assumidas, observado o disposto no 
Paragrafo Único da Cláusula Décima Quarta - Garantia. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO LUGAR DE PAGAMENTO - O lugar do 
pagamento das obrigações assumidas neste CONTRATO é a Agência Setor Público 
Fortaleza (CE), prefixo 0008-6, do AGENTE FINANCEIRO, localizada em Fortaleza (CE). 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA -
Até a liquidação da dívida oriunda do presente CONTRATO, o BENEFICIÁRIO obriga-se 
a não substituir o AGENTE FINANCEIRO como INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA responsável pelo débito e transferência dos valores das amortizações e 
pagamento final, sob pena de suspensão de liberação de recursos. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FORO - As PARTES elegem o foro de Fortaleza, 
Capital do Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer 
questão referente ao presente CONTRATO. 

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as PARTES o presente CONTRATO 
em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só 
efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas. 

Fortaleza (CE) , 15 de Outubro de 2014 

AGENTE FINANCEIRO: 

BANCO DOBRAS 

BENEFICIÁRIO: 

--------- {/}{~'Vl-' -----------------------------------------------------------------------------
MUr-iiiPIO DE FORTALEZA 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
Pre!eito de Fortaleza 

TESTEMUNHAS: 

N& ~~~ ~~~$ oossqµct6 \ ::~<?::!_~· ·:"'· 0~1,IDIM ~HÔ 
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DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO 
ANO LXI FORTALEZA, 03 DE OUTUBRO DE 2013 Nº 15.132 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DO PREFEITO 1 

LEI Nº 10.093, DE 16 DE SETEMBRO DE 201 3. 

Denomina de Paulo Mota o 
comércio conhecido como Mer
cado dos Peixes, no Bairro 
Montese. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 º - Fica oficialmente denominado de Mercado Paulo Mota 
o comércio popularmente conhecido como Mercado dos Pei
xes, localizado no Bairro Montesa, área de abrangência admi
nistrativa da Regional IV. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
16 de setembro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.094, OE 25 OE SETEMBRO OE 2013. 

Declara de utilidade pública o 
Instituto Portal Messejana 
(1PM). 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o lnstítuto Portal 
Messejana, associação civil de direito privado, de natureza 
fi lantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 
Fortaleza. Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 25 de setem
bro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.096, OE 27 OE SETEMBRO OE 2013. 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar financia
mentos junto a instituições fi
nanceiras integrantes do siste
ma financeiro nacional. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 º - Fica o Poder Executivo Municipal de Fortaleza autori
zado a contratar, com garantia da União Federal, operações de 
crédito interno junto ao Banco do Brasil S.A e à Caixa Econô
mica Federal, até o limite de R$ 110.000.000,00 (cento e dez 
milhões de reais). destinadas ao financiamento de contraparti-

das em contratos do Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV). faixa 1, em que o Município de Fortaleza participe, 
como contratante ou interveniente, no âmbito do Programa de 
Financiamento de Contrapartida/PMCMV. Parágrafo Único - Os 
recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo 
serão obrigatoriamente aplicados na viabi lização de despesas 
de capi tal, vedada a aplicação de tais recursos em despesas 
correntes ou dívidas não contraídas junto à própria instituição 
financeira concedente, em consonância com o§ 1º do art. 35 
da Lei Complementar 101. de 4 de maio de 2000. Art . 2º - Para 
garantir das operações, de que trata o art. 1• desta Lei, o Poder 
Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantia à 
garantia da União, as cotas da repartição das receitas tributá
rias estabelecidas no art. 158, inciso 1, 11 , Ili e IV, e no art. 159, 
inciso 1, alínea "b", complementadas pelas receitas próprias 
estabelecidas no art. 156, incisos 1, li e Ili. nos termos do art . 
167, § 4º, todos da Constituição Federal, bem como outras 
garantias em direitos admitidas. Parágrafo Único - Na hipótese 
de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder 
Executivo autorizado a vincular outros recursos para assegurar 
o pagamento das obrigações financeiras decorrentes dos con
tratos celebrados, mediante prévia informação à Câmara Muni
cipal de Fortaleza desse valor, assim com mediante prévia 
aceitação das instituições financiadoras. Art. 3° - Os recursos 
provenientes da operação de crédito, objeto dos financiamen
tos, serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais. Art. 4º - O Poder Executivo consignará, nos 
orçamentos anuais do Município, dotações suficientes à cober
tura das responsabilidades financeiras resultantes das opera
ções autorizadas por esta Lei, durante o prazo que vier a ser 
estabelecido nos contratos correspondentes. Art. 5º - O Poder 
Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Fortaleza, no 
prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura dos contratos de 
que trata o art. 1 •, cópia dos respectivos contratos e das garan
tias assumidas pelo Município. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 27 de setembro de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL OE FORTALEZA. 

ATO N° 4136/2013 - GP - O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE dispensar, ANDREIA MAFRA FIGUEIREDO, como 
Assistente Técnico, remuneração equivalente ao símbolo 
DAS.2, da Comissão de Prevenção e Controle de Endemias, 
vinculada a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a partir de 
01.09.2013. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 17 de setembro de 2013. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO OE FORTALEZA. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

ATO Nº 4210/2013 - GP - O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, os servidores relacionados abaixo, dos cargos em 
comissão discriminados, integrantes da estrutura administrativa 
da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã - SESEC, cons
tantes do Quadro Permanente - Anexo li - Cargos em Comis
são. 
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EXTRATO DO CONTRATO DE FINANCIA
MENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 20/00006-5 
que entre si celebram o BANCO DO BRASIL e o Município de 
Fortaleza no âmbito do Programa de Financiamento da Contra
partida de Empreendimentos do Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV. CONTRATANTE: Município de Fortaleza. 
CONTRATADA: Banco do Brasil S.A. (Agente Financeiro). 
FUNDAMENTAÇÃO: O presente Contrato tem como funda
mento o Artigo 9° - S da Resolução nº 2.827, de 30 de março 
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de 2001, incluída pela Resolução nº 4.098, de 28 de junho de 
2012, alterada pela Resolução nº 4.158, de 22 de novembro de 
2012, Resolução nº 4.182, de 31 de janeiro de 2013 e nº 4.270, 
de setembro de 2013, do Conselho Monetário Nacional - CMN, 
que destina recursos a financiamentos de Contrapartida das 
Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e dos projetos de 
mobilidade urbana diretamente associados â Copa de 2014. 
OBJETO: Constitui objeto deste Contrato a abertura de crédito 
no valor de R$ 57.312.000,00 (cinquenta e sete milhões, tre
zentos e doze mil reais), a ser provido com recursos originários 
de repasses do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social - BNDES à conta do Contrato nº 13.2.0027.1 firma
do em 31/01/2013 entre o BNDES e o BANCO DO BRASIL, 
assim como seus aditivos, observado o disposto na Cláusula 
Terceira - Disponibilidade do Crédito deste Contrato. A presen
te operação de crédito tem como objetivo o aporte de contra
partida para realização de obras e serviços de infraestrutura, no 
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, para 
os empreendimentos a serem discriminados no Pedido de 
Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo BANCO 
DO BRASIL. Vedada a aplicação dos recursos em despesas 
correntes, conforme o disposto no art. 35, parágrafo primeiro, 
inciso I da Lei Complementar 101/2000. DO VALOR: O valor 
contratual global importa na operação de crédito ou repasse de 
R$ 57.312.000,00 (cinquenta e sete milhões, trezentos e doze 
mil reais), devendo ser creditado pelo BANCO DO BRASIL ao 
Município de Fortaleza, no primeiro dia útil posterior à compro
vação das condições para a utilização do crédito estabelecidas 
pelo BNDES. DOS ENCARGOS FINANCEIROS: Os juros são 
devidos à taxa anual de 2, 10% (dois inteiros e um décimo por 
cento) incluído o spread do Banco de 1 % (um ponto percentu
al) ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - T JLP, 
divulgada pelo Banco Central do Brasil. DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da contratação 
serão provenientes dos recursos originários de repasses do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -
BNDES à conta do Contrato nº 13.2.0027.1 firmado em 
31/01/2013 entre o BNDES e o BANCO DO BRASIL, assim 
como seus aditivos, observado o disposto na Cláusula Terceira 
- Disponibilidade do Crédito deste Contrato. PRAZO DE VI
GÊNCIA E DO PAGAMENTO: O presente CONTRATO vencer
se-á dentro de 3653 (três mil, seiscentos e cinquenta e três) 
dias, obrigando-se o Contratante pagar em 15/10/2024, todas 
as responsabilidades dele oriundas, ai compreendidos: princi
pal, comissão, reajuste monetário, juros, outros acessórios e 
quaisquer despesas, independentemente de qualquer aviso ou 
interpelação judicial ou extrajudicial. A divida resultante deste 
Contrato após o período de carência de 24 (vinte e quatro) 
meses, será paga em 96 (noventa e seis) prestações mensais, 
vencendo-se a primeira em 15/11/2016 e a última em 
15/10/2024, correspondendo cada uma delas, nas datas de 
seus respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo 
devedor - excluídas eventuais parcelas exigidas - pelo número 
de prestações a pagar. DA PUBLICAÇÃO: A publicação do 
extrato do presente Contrato será providenciada pela Contra
tante, no Diário Oficial do Município - DOM, até o quinto dia útil 
do mês seguinte ao de sua assinatura, em atendimento à exi
gência do Parágrafo único do art. 61, da Lei Federal nº 
8.666/93, para fins de validade e eficácia deste instrumento. 
FORO: Fica eleito o foro de Fortaleza, Capital do Estado Cea
rá, como competente para decidir judicialmente qualquer ques
tão referente ao presente contrato. DATA/ASSINATURA: Forta
leza, 15 de outubro de 2014. Pelo MUNICÍPIO DE FORTALE
ZA: Exmo. Prefeito Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra. 
Pelo BANCO DO BRASIL S.A.: Paulo Amílcar Proença Su
cupira. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE 
FORTALEZA. 

EXTRA TO DO CONTRA TO DE FINANCIA
MENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 20/00007-3 
que entre si celebram o BANCO DO BRASIL e o Município de 
Fortaleza no âmbito do Programa de Financiamento da Contra-
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ANO LXI FORTALEZA, 03 DE OUTUBRO DE 2013 Nº 15.132 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DO PREFEITO 1 

LEI Nº 10.093, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013. 

Denomina de Paulo Mota o 
comércio conhecido como Mer
cado dos Peixes, no Bairro 
Montese. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 º - Fica oficialmente denominado de Mercado Paulo Mota 
o comércio populanmente conhecido como Mercado dos Pei
xes, localizado no Bairro Montese, área de abrangência admi
nistrativa da Regional IV. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
16 de setembro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.094, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013. 

Declara de utilidade pública o 
Instituto Portal Messejana 
(1PM). 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Portal 
Messejana, associação civil de direito privado, de natureza 
filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 
Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 25 de setem
bro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.096, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013. 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar financia
mentos junto a instituições fi
nanceiras integrantes do siste
ma financeiro nacional. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Fortaleza autori
zado a contratar, com garantia da União Federal, operações de 
crédito interno junto ao Banco do Brasil S.A e à Caixa Econõ
mica Federal, até o limite de R$ 110.000.000,00 (cento e dez 
milhões de reais), destinadas ao financiamento de contraparti-

das em contratos do Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV), faixa 1, em que o Município de Fortaleza participe, 
como contratante ou interveniente, no âmbito do Programa de 
Financiamento de Contrapartida/PMCMV. Parágrafo Único - Os 
recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo 
serão obrigatoriamente ap licados na viabilização de despesas 
de capital, vedada a aplicação de tais recursos em despesas 
correntes ou dívidas não contraídas junto à própria instituição 
financeira concedente, em consonância com o § 1 º do art. 35 
da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Art. 2º - Para 
garantir das operações, de que trata o art. 1º desta Lei, o Poder 
Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantia à 
garantia da União, as cotas da repartição das receitas tributá
rias estabelecidas no art. 158, inciso 1, 11, Ili e IV, e no art. 159, 
inciso 1, alínea "b", complementadas pelas receitas próprias 
estabelecidas no art. 156, incisos 1. li e Ili, nos termos do art. 
167, § 4º, todos da Constituição Federal , bem como outras 
garantias em direitos admitidas. Parágrafo Único - Na hipótese 
de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder 
Executivo autorizado a vincular outros recursos para assegurar 
o pagamento das obrigações financeiras decorrentes dos con
tratos celebrados, mediante prévia informação à Câmara Muni
cipal de Fortaleza desse valor, assim com mediante prévia 
aceitação das instituições financiadoras. Art. 3' - Os recursos 
provenientes da operação de crédito, objeto dos financiamen
tos, serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais. Art. 4º - O Poder Executivo consignará, nos 
orçamentos anuais do Município, dotações suficientes à cober
tura das responsabilidades financeiras resultantes das opera
ções autorizadas por esta Lei, durante o prazo que vier a ser 
estabelecido nos contratos correspondentes. Art. 5º - O Poder 
Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Fortaleza, no 
prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura dos contratos de 
que trata o art. 1 °, cópia dos respectivos contratos e das garan
tias assumidas pelo Município. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 27 de setembro de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

ATO Nº 4136/2013 - GP - O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE dispensar, ANDREIA MAFRA FIGUEIREDO, como 
Assistente Técnico, remuneração equivalente ao símbolo 
DAS.2, da Comissão de Prevenção e Controle de Endemias, 
vinculada a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a partir de 
01.09.2013. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 17 de setembro de 2013. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE_ FORTALEZA. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETARIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. .. ,., -- --

ATO N° 4210/2013 - GP - O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, os servidores relacionados abaixo, dos cargos em 
comissão discriminados, integrantes da estrutura administrativa 
da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã - SESEC, cons
tantes do Quadro Permanente - Anexo li - Cargos em Comis
são. 
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CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS E DE 
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO, EM 
CONTRAGARANTIA, QUE, ENTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO E O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, COM A 
INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. , 
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
MEDIANTE A ABERTURA DE CRÉDITO FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL S.A., NO 
VALOR DE R$ 57.312.000,00 (CINQUENTA E SETE 
MILHÕES E TREZENTOS E DOZE MIL REAIS), CUJOS 
RECURSOS SÃO DESTINADOS AO FINANCIAMENTO DA 
CONTRAPARTIDA DE CONTRATOS DO PROGRAMA 
MINHA CASA MINHA VIDA FAIXA 1. 

A UNIÃO, representada, neste ato, pelo(a) Procurador(a) da Fazenda Nacional ao final 
identificado e assinado designado(a) pela Portaria nº 702, de 8 de setembro de 2014, da 
Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
doravante designado, simplesmente, MUNICÍPIO, representado, neste ato, pelo Prefeito do 
Município, Excelentíssimo Senhor ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA, e, na 
qualidade de interveniente depositário, o BANCO DO BRASIL S.A., adiante denominado 
simplesmente BANCO ou AGENTE, representado por seu mandatário legal infra-assinado. 

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e 
Transferência de Crédito, em Contragarantia, nos seguintes termos e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO assumirá o compromisso de prestar garantia ao 
MUNICÍPIO, nos termos do Contrato de Garantia Fidejussória a ser por eles firmado, nas 
obrigações financeiras decorrentes do Contrato de Financiamento nº 20/00006-5 e de seu 
Primeiro Aditivo, no valor de R$ 57.312.000,00 ( cinquenta e sete milhões, trezentos e doze 
mil reais), destinados ao financiamento da Contrapartida de Contratos do Programa Minha 
Casa Minha Vida (PMCMV) Faixa 1. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O MUNICÍPIO, nos termos do disposto no§ 4º do art. 167 da 
Constituição da República, no inciso II do§ 1° do art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, na Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, e no inciso I do art. 4º da 
Portaria MEFP nº 497, de 27 de agosto de 1990, com fundamento na Lei Municipal nº 10.096, 
de 27 de setembro de 2013, vincula, como garantia, para pagamento de quantias que a 
UNIÃO despender em dec01Tência de inadimplência do MUNICÍPIO no Contrato de 
Financiamento referido na Cláusula Primeira, as quotas e receitas próprias das quais é titular, 
previstas nos arts. 156, 158 e 159 inciso I, alínea b da Constituição Federal, que lhe são 
creditadas no BANCO. 

João Pinto ~ io, 
Oiretef · 
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CLÁUSULA TERCEIRA - O MUNICÍPIO, para pagamento de quantias decorrentes de 
inadimplemento contratual, inclusive atualização monetária, juros e encargos, cede à UNIÃO, 
neste ato, suas receitas próprias e as transferências constitucionais a que se refere a Cláusula 
Segunda, até o montante devido, atualizado pelo custo de captação do Tesouro Nacional, e 
confere poderes, neste ato, em caráter irrevogável e irretratável, à UNIÃO para, por si ou por 
intermédio do AGENTE, reter e transferir para a Conta do Tesouro Nacional, as quotas e 
receitas próprias a que se referem os arts. 156, 158 e 159 inciso I, alínea b, da Constituição da 
República, creditadas no Banco do Brasil, na Agência 0008-6, Contas Correntes nº 20.579-6, 
75.414-5 e 75.853-1. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Prefeito declara, neste ato, sob as penas da lei, que não há 
outras contas-correntes, na mencionada instituição ou em quaisquer outras, com ingresso das 
verbas de titularidade do MUNICÍPIO referidas no art. 167, § 4º, da Constituição Federal e 
que ora perfazem objeto de contragarantia à Garantia da União prestada na operação de 
crédito de que trata a Cláusula Primeira. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efetivação da cessão e transferência a que se refere esta 
Cláusula, a UNIÃO informará ao AGENTE, ou a ele e ao BANCO, o valor da importância a 
lhe ser transferida. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O não ressarcimento pelo MUNICÍPIO à UNIÃO de 
qualquer compromisso por este homado decorrente do Contrato de Financiamento e Repasse, 
referido na Cláusula Primeira, em até trinta dias corridos, contados do pagamento realizado 
pela UNIÃO, implicará a imediata constituição do MUNICÍPIO em mora, reconhecendo o 
MUNICÍPIO, nesta hipótese, a certeza e liquidez da dívida, e seus consectários, a ser inscrita 
em Dívida Ativa da União. 

PARÁGRAFO QUARTO - Obriga-se o MUNICÍPIO a não substituir a instituição 
financeira depositária de suas receitas tributárias próprias ou de depósito das repartições 
tributárias constitucionais acima citada, sem a prévia anuência da UNIÃO, por intermédio da 
Secretaria do Tesouro Nacional, devendo a instituição que vier a substituir o BANCO 
obrigar-se nos termos deste Contrato, mediante a assinatura de termo aditivo. 

PARÁ GRAFO QUINTO - Na hipótese de a transferência de recursos prevista no caput desta 
cláusula ser realizada por intermédio de agente financeiro, os respectivos custos serão 
suportados, exclusivamente, pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA QUARTA - O MUNICÍPIO pagará ao AGENTE, na mesma data da 
transferência, comissão remuneratória de 1 % (um por cento) sobre os montantes efetivamente 
transferidos das contas correntes a que se refere a Cláusula Terceira. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Em caso de atraso no pagamento da comissão remuneratória a que 
se refere o caput desta Cláusula, o valor devido será atualizado monetariamente com base na 
Taxa Básica Financeira, com acréscimo de um ponto percentual ao mês. 

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o MUNICÍPIO a custear ou a ressarcir à UNIÃO todas 
as despesas comprovadamente incorridas com a negociação, formalização e implementação 
do Contrato de Garantia Fidejussória e do presente Contrato de Contragarantia. 



CLÁUSULA SÉTIMA - A UNIÃO, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, providenciará a publicação de extrato deste Contrato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA OITAVA - Estabelece-se, como foro competente para conhecimento e solução 
de toda e qualquer questão decorrente da interpretação ou execução deste Contrato de 
Contragarantia, a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato, em três 
vias, de igual teor e forma, para o mesmo efeito de direito. 

Brasília, 22, de ~ de2016. 
~ 

'= ~ ~ _JM-~ 
Sophia Dias Lopes 

Procuradora da Fazenda Naclonll 
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CONTRA TO DE GARANTIA QUE. ENTRE Sl, 
CELEBRAM A UNIÃO E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA. COM A lNTERVENIÊNCJA DO 
BANCO DO BRASIL S.A. 

A UNIÃO. representada neste ato pelo(a) Procurador(a) da Fazenda Nacional ao final 
identificado(a) e assinado. no uso da competência que lhe confere a Portaria nº 702. de 8 de 
setembro de 2014. da Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. e o MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA. doravante designado. simplesmente, MUNICÍPIO, neste ato representado 
pelo Prefeito do Município. Excelentíssimo Senhor ROBERTO CLÁUDIO RODRIG UES 
BEZERRA. com a interveniência elo BANCO DO BRASIL S.A .. doravante denominado 
BANCO. representado. neste ato pelos signatários ao final identificados. 

I - CONSIDERANDO a celebração entre o MUNICÍPIO e o BANCO. em 15 de outubro de 
2014. cio Contrato de Financiamento nº 20/00006-5. e do Primeiro Aditivo. celebrado em 26 
de janeiro de 2016. ad iante denominado CONTRA TO. no valor de R$ 57.312 .000,00 
(cinquenta e sete milhões e trezentos e doze mil reais). conforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 10.096. de 27 de setembro de 20 13. 

II - CONSIDERANDO o despacho do Senhor Ministro de Estado da Fazenda. exarado nos 
autos do Processo nº 17944.000702/2014-40. autorizando a celebração do presente 
instrumento contratual com fundamento na Lei nº 10.552. de 13 de novembro de 2002: 

RESOLVEM celebrar Contrato de Garantia nos seguintes termos e condições. 

CLÁUSULA PRTMEIRA - A UNIÃO compromete-se a garantir por este Instrumento as 
obrigações financeiras do MUNICÍPIO. compostas por principal. encargos. juros, multas, 
tarifas. comissões. taxas e acessóri os, que sejam decorrentes do crédito objeto do 
CONTRA TO. desde que o MUNICÍPIO não as cumpra no prazo do vencimento ela dívida. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Na hipótese de substituição do critério legal de remuneração dos 
recursos repassados no âmbito elo CONTRA TO. a UNIÃO se comprometerá 
automaticamente na forma da Cláusula Primeira somente se for adotado o novo critério legal 
ou se a substituição do critério estiver prevista no contrato de financiamento. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo a substituição de que trata o caput desta Cláusula 
por critério de remuneração indicado pelo BANCO e não previsto no contrato de 
financiamento. a UNIÃO somente se comprometerá na forma da Cláusula Primeira se o novo 
critério preservar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O BANCO enviará à UNIÃO. no prazo de até quinze dias 
úteis a contar da substituição referida no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, proposta sobre o 
critério a ser utilizado. mediante correspondência registrada. com aviso de recebimento. 
endereçada à Secretaria do Tesouro Nacional. do Ministério da Fazenda. 

João Pioto Rab 10-.o, ~ 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Para os casos de alteração de critério de rernuner . -~ - ,.,c,9"/ 
previsto no contrato de financiamento. a UNlÃO deverá manifestar sua concordâncÍâ <J~1~ .... 
discordância sobre a proposta do BANCO no prazo de até 15 dias úteis. contados do 
recebimento da comunicação. 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja discordância com o novo critério de remuneração 
indicado pelo BANCO. a UNIÃO se comprometerá na forma da Cláusula Primeira apenas no 
montante correspondente à obrigação calculada com base em critério por ela eleito e que 
preserve o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - Inadimplidas, pelo MUNICÍPIO, as obrigações a que se refere 
a Cláusula Primeira, o BANCO deverá comunicar à UNIÃO, com cópia para o devedor, a 
ocorrência do fato. para que a União efetue o pagamento da dívida, no prazo de até 15 
(quinze) dias úteis. contados do recebimento da comunicação do Banco. e após cumpridas 
todas as exigências estabelecidas neste Contrato de Garantia. 

CLÁUSULA QUARTA - O Credor poderá declarar vencimento antecipado do 
CONTRA TO, com exigibilidade da dívida. quando ocorrerem e forem comprovados pelo 
credor os fatos relacionados na Cláusula Décima Oitava do CONTRA TO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de vencimento antecipado elo CONTRATO 
somente poderá ocorrer caso os fatos previstos em sua Cláusula Décima Oitava ocorram e não 
tenham sido sanados num prazo de 60 (sessenta) dias. contados a partir da data en1 que o 
credor comunicou a sua ocorrência ao devedor, com cópia para o garantidor. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Declarado o vencimento antecipado do CONTRATO, e 
inadimplido o devedor com a obrigação de quitação da dívida. o Banco deverá comunicar o 
fato à União. com cópia para o devedor, para que a União efetue o pagamento da dívida, no 
prazo de até 15 (quinze) dias úteis. contados do recebimento da comunicação do Banco. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - A comunicação do BANCO à UNIÃO deverá ser 
encaminhada por serviço expresso de remessa de documentos à Secretaria do Tesouro 
Nacional, para o Coordenador-Geral de Controle da Dívida Pública (CODIV) com endereço 
na Esplanada dos Ministérios. Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, Bloco "P". Ala ""A", 
1° Andar. sala 121. CEP 70048-900. Brasília-DF. com confirmação de recebimento, onde 
deverão constar: (i) o valor das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS vencidas e não pagas: (ii) a 
data de vencimento original; e (iii) as instruções de pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA - Na ocorrência do inadimplemento mencionado na Cláusula 
Terceira. o MUNICÍPIO deverá informar o fato à UNIÃO, no prazo de até cinco dias úteis, 
contados do vencimento da dívida, por correspondência encaminhada à Secretaria do Tesouro 
Nacional, para o Coordenador-Geral de Controle da Dívida Pública (CODIV) com endereço 
na Esplanada dos Ministérios. Ed ifício Anexo do Ministério da Fazenda. Bloco "P", Ala "A'', 
1 ° Andar. sala 12 L CEP 70048-900. Brasilia-DF. na qual deverá constar as seguintes 
informações: (i) o valor da fatura vencida e não paga; (ii) a data de vencimento original: (iii) 
as instruções de pagamento: e (iv) as justificativas que in,possibilitaram seu pagamento na 
data aprazada. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Não reali zada a comunicação pelo MUNICÍPIO. a UNIÃO 
considerará as informações enviadas pelo BANCO. na forma da Cláusula Terceira, como 

João p;nto Ra a ie< ~ 
Oiret~ 

~ ~~ 



CLÁUSULA SEXTA - Recebidas as comunicações previstas neste Contrato. a UNIÃO, por 
meio ela Secretaria do Tesouro NacionaL efetuará a conciliação e providenciará o pagamento 
ao BANCO no prazo previsto na Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA SÉTIMA- O MUNICÍPIO não poderá imputar à UNIÃO. em nenhuma 
hipótese, responsabilidade pela incidência de atualização monetária. juros e outros encargos 
contratuais incidentes na dívida e pagos ao BANCO. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Paga a dívida pela UNIÃO. ela se subrogará nos direitos do 
BANCO contra o MUNICÍPIO e este pagará a quantia devida à UNIÃO na fom1a 
estabelecida no Contrato de Vinculação ele Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, 
em Contragarantia. relativo à dívida garantida neste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - O MUNICÍPIO obriga-se a fornecer à UNIÃO, anualmente, em 
correspondência dirigida ao Secretário do Tesouro Nacional. o cronograma dos vencimentos e 
respectivos valores das obrigações garantidas. informando. a qualquer momento. a ocorrência 
de alguma alteração. 

CLÁUSULA NONA- É condição de eficácia deste Contrato. a eficácia do Contrato de 
Contragarantia a ser firmado entre a UNIÃO e o MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Este Contrato de Garantia vigerá até que sejam extintas as 
obrigações do MUNICÍPIO constantes do CONTRATO e referidas na Cláusula Primeira 
deste Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-A UNIÃO, por intermédio da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional. providenciará a publicação de extrato deste Contrato ele Garantia no Diário 
Oficial da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Estabelece-se. como foro competente para 
conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da interpretação ou execução 
deste Contrato ele Garantia, a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. 

E, por estarem. assim. justas e contratadas. as Partes celebram o presente Contrato de 
Garantia. em três vias. de igual teor e forma. para o mesmo efeito de direito . 

João Pinto Rab lo Júniot 
Diretor 



CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 
20/00007-3, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DA 
CONTRAPARTIDA DE EMPREENDIMENTOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA - PMCMV. 

1. AGENTE FINANCEIRO - O BANCO DO BRASIL S.A. , sociedade de economia mista, 
com sede em Brasília, Capital Federal, por sua Agência Setor Público Fortaleza (CE), 
prefixo 0008-6, inscrita no. Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o nº 
00.000.000/0008-68, situada à Avenida Santos Dumont, nº 2828 - 5° andar - Bairro 
Aldeota, CEP 60.150-162, neste Instrumento abreviadamente denominado AGENTE 
FINANCEIRO, representado na forma de seu Estatuto Social pelo Sr. Paulo Amilcar 
Proença Sucupira, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 102.463.983-53, 
Carteira de Identidade n.º 853.424 - SSP-CE, residente e domiciliado em Fortaleza -
Ceará, ao final assinado; 

li. BENEFICIÁRIO - o Município de Fortaleza - CE, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Rua São José, nº 01, Bairro Centro, CEP 60.060-170, inscrito no 
CNPJ sob o nº 07.954.605/0001-60, doravante denominado, simplesmente, 
BENEFICIÁRIO, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Fortaleza (CE), inscrito no CPF 
sob o nº 542.116.383-00, Carteira de Identidade nº 92021001415 - SSP - CE, ao final 
assinado, devidamente autorizado pela Lei Municipal nº 10.096, de 27.09.2013, 
publicada no Diário Oficial do Município de 03.10.2013, e pela Secretaria do Tesouro 
Nacional - STN, por meio do Ofício nº 3670/2014 - COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 
28.08.2014; 

O AGENTE FINANCEIRO e o BENEFICIÁRIO, em conjunto, denominados simplesmente 
PARTES, resolvem celebrar o presente Contrato de Financiamento Mediante Abertura de 
Crédito, doravante denominado simplesmente CONTRATO, de acordo com o Artigo 9º-S 
da Resolução nº 2.827, de 30 de março de 2001 , incluída pela Resolução nº 4.098, de 28 
de junho de 2012, alterada pela Resolução nº 4.158, de 22 de novembro de 2012, 
Resolução nº 4.182, de 31 de janeiro de 2013 e nº 4.270, de setembro de 2013, do 
Conselho Monetário Nacional - CMN, que destina recursos a financiamentos de 
Contrapartida das Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do 
Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e dos projetos de mobilidade urbana 
diretamente associados à Copa de 201 4, e que se regerá pelas seguintes cláusulas e 
condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO CONTRATO - O 
AG ENTE FINANCEIRO abre ao BENEFICIÁRIO, por este CONTRATO, e este aceita, um 
crédito no valor de A$ 52.360.000,00 (cinquenta e dois milhões, trezentos e sessenta 
mil reais), a ser provido com recursos originários de repasses do Banco Nacional de 
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Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, à conta do Contrato nº 13.2.0027.1 , 
firmado em 31 /01/2013, entre o BNDES e o AGENTE FINANCEIRO, assim como seus 
aditivos, e observado o disposto na Cláusula Terceira - Disponibilidade do Crédito 
deste CONTRATO. 

Parágrafo Primeiro - A presente operação de crédito tem como objetivo o aporte de 
contrapartida para realização de obras e serviços de infraestrutura firmados pelo 
BENEFICIÁRIO, em operação de crédito ou repasse, no âmbito do Programa Minha Casa 
Minha Vida - PMCMV, para os empreendimentos a serem discriminados no Pedido de 
Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo AGENTE FINANCEIRO. 

Parágrafo Segundo - Fica vedada a aplicação dos recursos em despesas correntes, 
conforme o disposto no art. 35, parágrafo primeiro, inciso 1, da Lei Complementar 
101/2000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO - Para formalização 
deste CONTRATO, o BENEFICIÁRIO afirma que cumpriu todas as obrigações prévias e 
imprescindíveis à contratação da presente operação e entrega, neste ato, ao AGENTE 
FINANCEIRO, os seguintes documentos: 

a) Parecer Jurídico atualizado, emitido pela Procuradoria Geral do Município de 
Fortaleza, quanto ao cumprimento dos requisitos legais aplicáveis à operação de 
crédito, conforme disposto na Res CMN 3.751/2009; 

b) cópia da Lei Municipal nº 10.096, de 27.09.2013, que autoriza a celebração do 
presente CONTRATO, em conformidade com as condições nele previstas, 
devidamente publicada no veículo oficial da imprensa do município de Fortaleza; 

e) autorização da Secretaria do Tesouro Nacional - STN para contratação do 
financiamento objeto deste CONTRATO Ofício nº 
3670/2014/COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 28.08.2014; 

d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de 
Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida em 
04.08.2014, com validade até 31.01.2015, pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil e pela Procuradori?-Geral da Fazenda Nacional, por meio da internet, 
extraída pelo BENEFICIARIO e verificada pelo AGENTE FINANCEIRO nos 
endereços www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.qov.br; 

e) Certidão Negativa de Débito - CND ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa 
_de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida 
_em 24.06.2014, com validade até 21.1 2.2014, pela Secretaria da Receita Federal 
do Brasil, por meio de internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo 
_AGENTE FINANCEIRO nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou -
www.receita.fazenda.gov.br; 

1) Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido em 26.08.2014, com 
validade até 22.02.2015, pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, por 
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meio da internet, extraído pelo BENEFICIÁRIO e verificado pelo AGENTE 
FINANCEIRO no endereço www.previdencia.gov.br (art. 7°, da Lei nº 9.717, de 
27.11.98 e Decreto nº 3.788, de 11.04.2001) ou declaração, firmada pelos 
representantes legais da entidade de que esta não dispõe de regime próprio de 
previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, não estando sujeito à obrigação de apresentação do 
CRP; 

g) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF, expedido em 30.09.2014, pela 
Caixa Econômica Federal, com validade até 14.10.2014, extraído pelo 
BENEFICIÁRIO e verificado pelo AGENTE FINANCEIRO no endereço 
www.caixa.gov.br (Lei nº 9.012, de 30.03.95; Lei nº 8.036, de 11.05.90; Circular 
CAIXA nº 392, de 25.10.2006) ou declaração, firmada pelos representantes 
legais da entidade de que esta não dispõe de empregados públicos da União, 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não estando sujeito à obrigação 
de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS; 

h) cópia do(s) recibo(s) de entrega da Relação Anual de Informações Sociais -
RAIS (art. 362, § 1°, da CLT; Decreto nº 76.900, de 23.12.75); 

i) declaração firmada pelos representantes legais do BENEFICIÁRIO de existência 
de todas as permissões, licenças e autorizações necessárias e o cumprimento 
de todas as formalidades e procedimentos legais exigidos pela legislação 
brasileira em vigor, inclusive no que diz respeito aos enquadramentos e 
autorizações previstos nas leis ambientais; 

j) declaração quanto ao não cumprimento de embargos de atividade, quando for o 
caso; 

k) Declaração acerca da Inexistência de Infrações à Legislação de Discriminação 
de Raça, Gênero, Trabalho Infantil e Trabalho Escravo; 

1) Declaração de Adimplência junto à UNIÃO; 

m) Declaração de regularidade de pagamento de precatórios, e sua respectiva 
periodicidade, emitida pelo chefe do Poder Executivo ou pelo Secretário de 
Finanças do Município de Fortaleza, com protocolo da declaração junto ao 
Tribunal de Justiça competente. 

Parágrafo Primeiro - O AGENTE FINANCEIRO poderá solicitar a apresentação de 
outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentar, assim como os 
usualmente solicitados em operações análogas, julgados necessários para contratar a 
presente operação. 

Parágrafo Segundo - Para formalização do presente CONTRATO, o AGENTE 
FINANCEIRO verificará a adimplência do BENEFICIÁRIO com as instituições financeiras 
e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante 
consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público (CADIP) , 
nos termos do art. 7° da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.827, de 30 de 
março de 2001 , e do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal. 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO - Os recursos de que trata a 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato serão colocados à 
disposição pelo AGENTE FINANCEIRO desde que cumpridas às condições de utilização 
do crédito referidas na Cláusula Sexta - Condições para Utilização do Crédito, 
respeitada a programação financeira do BNDES. 

Parágrafo Primeiro - Nenhuma liberação será efetuada até que o BNDES desembolse 
para o AGENTE FINANCEIRO a quantia correspondente, ficando estabelecido que 
nenhuma responsabilidade caberá ao AGENTE FINANCEIRO na hipótese de o BNDES 
não efetuar o desembolso nas datas estabelecidas, sustar os desembolsos ou efetuá-los 
apenas parcialmente ou subordiná-los a condições não previstas ou , ainda, cancelar, total 
ou parcialmente, o crédito concedido, permanecendo em vigor, até sua total liquidação, 
todas as obrigações até então assumidas por força deste CONTRATO. Ocorrendo o 
desembolso parcial das quantias pelo BNDES ao AGENTE FINANCEIRO , essas serão 
repassadas ao BENEFICIÁRIO nas proporções efetivamente desembolsadas. 

Parágrafo Segundo - Os recursos de que trata o caput deste artigo serão postos à 
disposição do BENEFICIÁRIO mediante crédito em conta corrente indicada no Pedido de 
Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo AGENTE FINANCEIRO. 

Parágrafo Terceiro - O AGENTE FINANCEIRO deverá transferir os recursos solicitados 
pelo BENEFICIÁRIO, no 1° (primeiro) dia útil posterior à comprovação das condições 
previstas na Cláusula Sexta - Condições para Utilização do Crédito, desde que 
disponibilizados pelo BNDES, sendo os encargos financeiros de que trata a Cláusula 
Quarta - Encargos Financeiros aplicados a partir da data em que os recursos são 
colocados à disposição do BENEFICIÁRIO . 

Parágrafo Quarto - Se, por qualquer motivo, o BNDES exigir do AGENTE FINANCEIRO 
a restituição de qualquer valor desembolsado, o BENEFICIÁRIO, depois de notificado, 
deverá ressarcir o AGENTE FINANCEIRO de tal montante, nas mesmas condições 
exigidas pelo BNDES, acrescido das despesas bancárias da respectiva devolução, na 
mesma data em que se efetivar a restituição feita pelo AGENTE FINANCEIRO ao 
BNDES. 

CLÁUSULA QUARTA - ENCARGOS FINANCEIROS - Os juros são devidos à taxa anual 
de 2, 1 O % (dois inteiros e um décimo por cento), incluído o spread do Banco de 1 % (um 
ponto percentual) ao ano, acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - T JLP, divulgada pelo 
Banco Central do Brasil: 

1 - O montante correspondente à parcela da Taxa de Juros de Longo Prazo - T JLP que 
vier a exceder a 6 (seis) pontos percentuais ao ano será capitalizado no dia 15 (quinze) de 
cada mês de vigência deste instrumento e no seu vencimento ou liquidação, e apurado 
mediante a incidência do seguinte termo de capitalização sobre o saldo devedor, aí 
considerados todos os eventos ocorridos no período: 

TC = [(1 + T JLP)/1,06JN1360 
- 1, sendo: 

' 
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TC = Termo de Capitalização; 

T JLP = Taxa de Juros de Longo Prazo, divulgada pelo Banco Central do Brasil, expressa 
em número decimal; e 

N = número de dias existentes entre a data do evento financeiro e a data de capitalização, 
vencimento ou liquidação da obrigação, considerando-se como evento financeiro todo e 
qualquer fato de natureza financeira do qual resulte ou possa resultar alteração do saldo 
devedor de título. 

O montante referido no inciso 'T' acima, que será capitalizado, incorporando-se ao 
principal da dívida, será exigível juntamente com as parcelas de principal. 

li - Quando a taxa de juros de longo prazo - T JLP for superior a 6 (seis) pontos 
percentuais ao ano, o percentual de juros acima fixado, acrescido da parcela não 
capitalizada da T JLP de 6 (seis) pontos percentuais ao ano, incidirá sobre o saldo 
devedor, nas datas de exigibi lidade dos juros mencionados nesta cláusula ou na data de 
vencimento ou liquidação deste título, observado o disposto no inciso "I" acima, e 
considerando para cálculo diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de 
cada evento financeiro e as datas de exigibilidade acima citadas. 

Ili - Quando a taxa de juros de longo prazo - TJLP for igual ou inferior a 6 (seis) pontos 
percentuais ao ano, o percentual de juros acima fixado, acrescido da própria T JLP, incidirá 
sobre o saldo devedor, nas datas de exigibilidade dos juros mencionados nesta cláusula 
ou na data de vencimento ou liquidação deste contrato, sendo considerado, para o cálculo 
diário de juros, o número de dias decorridos entre a data de cada evento financeiro e as 
datas de exigibilidade acima citadas. 

O montante apurado nos termos dos incisos "li" ou "Il i", conforme o caso, será exigível a 
contar de 15/10/2014, trimestralmente, durante o prazo de carência, e, mensalmente, 
durante o período de amortização, juntamente com as prestações do principal, e no 
vencimento ou liquidação deste contrato, observado o disposto nas Cláusula Décima -
Processamento e Cobrança da Dívida e Cláusula Nona - Vencimento em Dias 
Feriados. 

CLÁUSULA QUINTA - ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO LEGAL DE REMUNERAÇÃO DOS 
RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO PIS/PASEP E DO FAT - Na hipótese de vir a ser 
substituído o critério legal de remuneração dos recursos repassados ao BNDES, originários 
do Fundo de Participação PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a 
remuneração prevista neste CONTRATO, poderá, a critério do AGENTE FINANCEIRO e do 
BNDES, passar a ser efetuada mediante utilização do novo critério de remuneração dos 
aludidos recursos, ou outro, indicado pelo AGENTE FINANCEIRO ou pelo BNDES, que, além 
de preservar o valor real da operação, a remunere nos mesmos níveis anteriores. Nesse 
caso, o BNDES comunicará a alteração, por escrito, ao AGENTE FINANCEIRO, que 
repassará, também por escrito, ao BENEFICIÁRIO. 
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CLÁUSULA SEXTA - CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÂO DO CRÉDITO - Além do 
cumprimento, no que couber, das condições previstas nas DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS 
AOS CONTRATOS DO BNDES e das estabelecidas nas NORMAS E INSTRUÇÕES DE 
ACOMPANHAMENTO , a que se refere o artigo 2° das mesmas DISPOSIÇÕES 
APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES, a utilização do crédito fica sujeita ao 
cumprimento, pelo BENEFICIÁRIO, das seguintes condições, observadas as disposições da 
Cláusula Décima Nona - Período Eleitoral: 

a) para utilização da primeira parcela do crédito, o BENEFICIÁRIO deverá apresentar, 
ao AGENTE FINANCEIRO, os seguintes documentos: 

1. cópia da publicação do extrato deste CONTRATO no Diário Oficial do 
Município; 

11. cópia da publicação no D.O.U do extrato do Contrato de Garantia, firmado 
para a formalização da garantia prevista na Cláusula Décima Quarta -
Garantia; 

111. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União ou de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, vál ida na data da liberação dos recursos, por 
meio da internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.receita.fazenda.gov.br ou 
www.pgfn.fazenda.gov.br; 

1v. Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, válida na data da liberação dos recursos, por meio de 
internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AG ENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou 
www. receita.fazenda. qov. br; 

v. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério 
da Previdê_ncia e Assistência Social, por meio da internet, extraído pelo 
BENEFICIARIO e verificado pelo AGENTE FINANCEIRO no endereço 
www.previdencia.gov.br (art. 7°, da Lei nº 9.717, de 27.11 .98 e Decreto nº 
3. 788, de 11 .04.2001) válida na data da liberação dos recursos, ou 
declaração, firmada pelos representantes legais da entidade de que esta não 
dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não estando 
sujeito à obrigação de apresentação do CRP; 

v1. comprovação da regularidade da situação perante aos órgãos ambientais 
mediante a apresentação de Licença(s) ambiental(is) de acordo com a fase 
do empreendimento, válida na data da liberação dos recursos, ou 

p ~ 
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manifestação do orgao ambiental competente sobre a dispensa de 
licenciamento, quando for o caso; 

vii. Pedido de Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo AGENTE 
FINANCEIRO, com a discriminação dos itens que constituem os 
empreendimentos nos quais os recursos serão aplicados, na forma da 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato; 

vii i. cópia do(s) contrato(s) firmado(s) no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV em que serão aportados os recursos de Contrapartida 
solicitados no Pedido de Liberação. 

b) para utilização de cada parcela subsequente à primeira, o BENEFICIÁRIO deverá 
apresentar os seguintes documentos: 

1. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União ou de Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, 
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, válida na data da liberação dos recursos, por 
meio da internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.receita.fazenda.gov.br ou 
www.pgfn.fazenda.gov .br; 

11. Certidão Negativa de Débito - CND, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, válida na data da liberação dos recursos, por meio de 
internet, extraída pelo BENEFICIÁRIO e verificada pelo AGENTE 
FINANCEIRO nos endereços www.previdenciasocial.gov.br ou 
www.receita.fazenda.gov.br; 

111. Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, expedido pelo Ministério 
da Previdência e Assistência Social, por meio da internet, extraído pelo 
BENEFICIÁRIO e verificado pelo AGENTE FINANCEIRO no endereço 
www.previdencia.gov.br (art. 7°, da Lei nº 9.717, de 27.11.98 e Decreto nº 
3.788, de 11.04.2001) válida na data da liberação dos recursos, ou 
declaração, firmada pelos representantes legais da entidade de que esta não 
dispõe de regime próprio de previdência social dos servidores públicos da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, não estando sujeito 
à obrigação de apresentação do CRP; 

1v. Comprovação da regularidade da situação perante aos órgãos ambientais, 
mediante a apresentação de Licença(s) ambiental(is) de acordo com a fase 
do empreendimento, válida na data da liberação dos recursos, ou 
manifestação do órgão ambiental competente sobre a dispensa de 
licenciamento, quando for o caso; ou quando tal comprovação já tenha sido 
apresentada e esteja em vigor, declaração emitida pelo BENEFICIÁRIO a 
respeito; 



v. documentos que comprovem a aplicação na finalidade prevista neste 
CONTRATO e discriminada no Pedido de Liberação referente à parcela 
anteriormente liberada; 

v 1. Pedido de Liberação, na forma do modelo disponibilizado pelo AGENTE 
FINANCEIRO, com a discriminação dos itens que constituem os 
empreendimentos nos quais os recursos serão aplicados, na forma da 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato; 

vii . cópia do(s) contrato(s) firmado(s) no âmbito do Programa Minha Casa Minha 
Vida - PMCMV em que serão aportados os recursos de Contrapartida 
solicitados no Pedido de Liberação. 

Parágrafo Primeiro - O AGENTE FINANCEIRO poderá solicitar a apresentação de 
outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentar, julgados necessários 
para a liberação dos recursos oriundos deste CONTRATO. 

Parágrafo Segundo - Para a liberação dos recursos do presente CONTRATO, o 
AGENTE FINANCEIRO verificará a adimplência do BENEFICIÁRIO com as instituições 
financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, 
mediante consulta ao Sistema de Registro de Operações de Crédito com o Setor Público 
(CADIP), nos termos do art. 7° da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 2.827, 
de 30 de março de 2001 , e do art. 16 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - VENCIMENTO - O presente CONTRATO vencer-se-á dentro de 
3653 (três mil, seiscentos e cinquenta e três) dias, obrigando-se o(a) BENEFICIÁRIO pagar 
em 15/10/2024, todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, 
com1ssao, reajuste monetário, juros, outros acessórios e quaisquer despesas, 
independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. 

CLÁUSULA OITAVA - FORMA DE PAGAMENTO - Sem prejuízo do vencimento 
retroestipulado e das exigibilidades previstas nas demais cláusulas, inclusive encargos 
financeiros, a dívida resultante deste CONTRATO após o período de carência de 24 
meses, será paga em 96 (noventa e seis) prestações mensais, vencendo-se a primeira em 
15/10/2016 e a última em 15/10/2024, correspondendo cada uma delas, nas datas de seus 
respectivos vencimentos, ao resultado da divisão do saldo devedor - excluídas eventuais 
parcelas exigidas - pelo número de prestações a pagar. 

Parágrafo Primeiro - Fica expressa e irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do 
exercício, por parte do AGENTE FINANCEIRO, de quaisquer direitos que lhe assistam por 
força do presente CONTRATO ou a concordância com atrasos no cumprimento ou 
inadimplemento de obrigação do BENEFICIÁRIO, não afetarão aqueles direitos ou 
faculdades - que poderão ser exercidos a qualquer tempo - e não alterarão, de nenhum 
modo, as condições estipuladas neste CONTRATO, nem obrigarão o AGENTE 
FINANCEIRO relativamente a vencimentos ou inadimplementos futuros. 

~ -
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Parágrafo Segundo - Qualquer recebimento das prestações fora dos prazos avençados 
constituirá mera tolerância que não afetará de forma alguma as datas de seus 
vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste CONTRATO, nem importará 
nevação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultantes da mora, 
imputando-se ao pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte 
ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, comissão de permanência, outros 
acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo. A quitação da dívida 
resultante deste CONTRATO dar-se-á após a liquidação do saldo devedor da(s) parcela(s) 
referida(s) na(s) cláusula(s) "FORMA DE PAGAMENTO" antes descrita. 

CLÁUSULA NONA - VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS - Todo vencimento de 
prestação de amortização de principal e encargos que ocorra em sábados, domingos ou 
feriados nacionais, estaduais, distritais ou municipais inclusive os bancários, será, para 
todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos 
calculados até essa data, e se iniciando, também a partir dessa data, o período seguinte 
regular de apuração e cálculo dos encargos da operação. 

Parágrafo Único - Para efeito no disposto no caput desta Claúsula , salvo disposição 
expressa em contrário, serão considerados os feriados do lugar onde estiver a sede do 
BENEFICIÁRIO , cujo endereço encontra-se indicado neste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA - PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA - A cobrança do 
principal e encargos será feita mediante Aviso de Cobrança expedido pelo AGENTE 
FINANCEIRO, com antecedência, pelo qual será informado ao BENEFICIÁRIO o 
montante necessário à liquidação de suas obrigações nas datas de vencimento. O não 
recebimento do Aviso de Cobrança não eximirá ao(a) BENEFICIÁRIO da obrigação de 
pagar ao AGENTE FINANCEIRO as prestações do principal e encargos nas datas 
estabelecidas neste CONTRATO . 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA - O 
BENEFICIÁRIO autoriza neste ato o AGENTE FINANCEIRO, em caráter irrevogável e 
irretratável , a debitar em sua conta corrente n.º 26.716-3, mantida junto à Agência Setor 
Público Fortaleza (CE), prefixo 0008-6, os montantes necessários à amortização de cada 
parcela, nos respectivos vencimentos e ao pagamento final da dívida, ao pagamento dos 
juros durante o período de carência citado na Cláusula Oitava - Forma de Pagamento. 

Parágrafo Primeiro - A autorização contida nesta Cláusula independe de qualquer outra 
providência ou condição. 

Parágrafo Segundo - As PARTES reconhecem que poderão ocorrer, durante o prazo de 
vigência deste CONTRATO, alterações no nome e prefixo da Agência do AGENTE 
FINANCEIRO constante do caput, ficando certo, desde já, que serão aplicados, aos novos 
nomes e números, todos os termos e disposições constantes desta Cláusula. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- LIQUIDAÇÃO/AMORTIZAÇÃO ANTECIPADA DA 
DÍVIDA - O AGENTE FINANCEIRO assegura ao BENEFICIÁRIO o direito à liquidação 
antecipada deste CONTRATO, mediante a transferência de recursos por outra Instituição 
Financeira, na forma estabelecida pelo Artigo Primeiro da Resolução Bacen nº 3.401, de 
06.09.2006. 

Parágrafo Único - O BENEFICIÁRIO se obriga a dar aviso ao AGENTE FINANCEIRO , 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias em caso de pretender liquidar ou amortizar 
antecipadamente o financiamento, só o fazendo com anuência, do AG ENTE 
FINANCEIRO, sem prejuízo de continuarem a cargo do BENEFICIARIO todas as 
obrigações assumidas em decorrência deste CONTRATO. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PAGAMENTO PARCIAL - Na hipótese de, na data 
do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou acessórios, não existir saldo 
suficiente na conta corrente do BENEFICIÁRIO mencionada na Cláusula Décima 
Primeira - Autorização para Débito em Conta, para o pagamento do montante 
contratualmente exigível, poderá o AGENTE FINANCEIRO debitar o saldo específico 
então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de 
inadimplemento previstos na Cláusula Décima Quinta - Inadimplemento sobre os 
valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GARANTIA - Em garantia do cumprimento de todas as 
obrigações oriundas deste contrato, e tendo em vista a autorização emanada da Lei 
Municipal nº 10.096, de 27.09.2013, publicada no Diário Oficial do Município de 
03.10.2013, e autorização para a contratação pelo Ministério da Fazenda, a ser publicada 
no Diário Oficial da União, o presente financiamento possui garantia da UNIÃO, 
representado por contrato específico, anexo a este Contrato de Financiamento, do qual 
fica fazendo parte integrante para todos os fins e efeitos. 

Parágrafo Único - Somente após a formalização da Garantia da União, por meio de 
contrato citado no caput desta Cláusula, o inteiro conteúdo do presente contrato poderá 
surtir efeitos de qualquer natureza, uma vez que sem a Garantia da União, o presente 
financiamento é considerado nulo de todo direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - INADIMPLEMENTO - Em caso de descumprimento de 
qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da 
operação, a partir do inadimplemento e sobre os valores inadimplidos, será exigida 
comissão de permanência a taxa de mercado do dia do pagamento, nos termos da 
Resolução 1.1 29, de 15.05.86, do Conselho Monetário Nacional, em substituição aos 
encargos de normalidade pactuados. Referida comissão de permanência será calculada 
diariamente, debitada e exigida nos pagamentos parciais e na liquidação do saldo devedor 
inadimplido; 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO - O 
AGENTE FINANCEIRO poderá suspender a liberação de novos valores de desembolsos 
das parcelas do crédito objeto do presente CONTRATO, nas seguintes hipóteses: 

a) o BENEFICIÁRIO vir a incorrer em inadimplemento em suas obrigações com a 
União, notadamente as que envolvam o Tesouro Nacional, a Receita Federal e o 
Instituto Nacional do Seguro Social; as obrigações relativas ao FGTS e ao 
PIS/PASEP, assim como as obrigações com as instituições financeiras oficiais 
federais e/ou as obrigações relacionadas a quaisquer operações de crédito de sua 
responsabilidade; 

b) o BENEFICIÁRIO substituir a INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA sem a 
anuência do AGENTE FINANCEIRO, nos termos da Cláusula Trigésima Terceira -
Instituição Financeira Depositária. 

e) a existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério do AGENTE 
FINANCEIRO, possa comprometer a execução do empreendimento ora 
financiado, de forma a alterá-lo ou impossibilitar sua realização, nos termos 
previstos no projeto aprovado pelo AGENTE FINANCEIRO; 

d) a existência de sentença condenatória transitada em julgado relativamente à 
prática de atos, pelo BENEFICIÁRIO, que importem em infringência à legislação 
que trata do combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil, 
ao trabalho escravo, assédio moral ou sexual, ou crime contra o meio ambiente, 
salvo se efetuada reparação imposta ou enquanto estiver sendo cumprida a pena 
imposta à(o) financiada(o) obseNado o devido processo legal; 

e) o descumprimento de decisão de autoridade administrativa ou judicial relativa à 
execução dos empreendimentos; 

t) o descumprimento de quaisquer obrigações previstas neste CONTRATO; 

g) a falsidade ou incorreção de qualquer declaração feita pelo BENEFICIÁRIO no 
presente CONTRATO ou contida em qualquer relatório, certificado, demonstração 
financeira ou outro documento entregue pelo BENEFICIÁRIO, nos termos deste 
CONTRATO, e/ou no caso do BENEFICIARIO deixar de prestar informações que, 
se de conhecimento do AGENTE FINANCEIRO, poderiam alterar seus 
julgamentos e/ou avaliações; 

h) eventos graves que, de comum acordo entre AGENTE FINANCEIRO e 
BENEFICIÁRIO, tornem impossível ou desaconselháveis a qualquer das PARTES 
o cumprimento das obrigações assumidas neste CONTRATO; 

i) ocorrência de eventos que afetem a capacidade financeira, operacional e legal do 
BENEFICIÁRIO; 

j) deixar de apresentar ao FINANCIADOR, no prazo por este indicado, a 
documentação necessária para a comprovação da correta aplica_ç_ão dos recursos 
obtidos por meio deste CONTRATO; ':::t-· 
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k) aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista na 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato , sem prejuízo da 
comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 
16.06.1986; 

1) o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação ambiental e/ou trabalhista 
relacionada aos empreendimentos financiados; 

m) o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação aplicável às pessoas 
portadoras de deficiência relacionada aos empreendimentos financiados; 

n) prestar ao FINANCIADOR, através de seus agentes públicos, informações 
incompletas ou alteradas; inclusive através de documento publico ou particular de 
qualquer natureza; 

o) tornar(em)-se inadimplente(s) em outra(s) operação(ões) mantida(s) junto ao 
FINANCIADOR; 

p) eventos que possam causar preju ízo à imagem do AGENTE FINANCEIRO no 
contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - MULTA DE AJUIZAMENTO - Na hipótese de cobrança 
judicial da dívida decorrente deste CONTRATO, o BENEFICIÁRIO pagará multa de 2% 
(dois inteiros pontos percentuais) sobre o principal e encargos da dívida, além de 
despesas extrajudiciais, judiciais e honorários advocatícios, devidos a partir da data de 
propositura da medida judicial de cobrança. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO - O 
AGENTE FINANCEIRO poderá declarar vencido antecipadamente este CONTRATO, de 
pleno direito, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, bem como 
exigir o total da dívida com a imediata sustação de qualquer desembolso se, o 
BENEFICIÁRIO não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste 
CONTRATO, ou não dispuser de saldo suficiente em conta corrente, nas datas dos seus 
respectivos vencimentos, para que o AGENTE FINANCEIRO promova os lançamentos 
contábeis destinados às suas respectivas liquidações, conforme expressamente previsto 
na Cláusula Décima Primeira - Autorização para Débito em Conta. 

Parágrafo Primeiro - O AGENTE FINANCEIRO também poderá considerar 
integralmente vencida e exigível a dívida resu ltante deste CONTRATO e de outras 
operações existentes quando comprovadamente ocorrer: 

a) o não pagamento, por parte do BENEFICIÁRIO de qualquer parte do principal, 
juros, comIssoes, encargos e/ou outros valores devidos ao AGENTE 
FINANCEIRO, nos termos do presente CONTRATO, seja na data original de 
vencimento ou em virtude de vencimento antecipado ou de qualquer outra forma; 

bl a inadimplência em outra(s) operação(ões) mantida(s) junto ao AGENTE 
FINANCEIRO e ao BNDES; 
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cl a ocorrência de hipótese de vencimento antecipado prevista em lei; 

ai a não comprovação física e/ou financeira pelo BENEFICIÁRIO da realização dos 
empreendimentos financiados; 

e} a aplicação dos recursos concedidos em finalidade diversa daquela prevista na 
Cláusula Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do Contrato , sem prejuízo da 
comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 
16.06.1986; 

f} o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação ambiental e/ou trabalhista 
relacionada aos empreendimentos financiados; 

gl o não cumprimento pelo BENEFICIÁRIO da legislação aplicável às pessoas 
portadoras de deficiência relacionada aos empreendimentos financiados. 

Parágrafo Segundo - No caso de descumprimento de obrigação não-financeira, aplicar
se-á multa prevista nos Artigos Art. 47 e ou 47-A das "Disposições Aplicáveis aos 
Contratos do BNDES", que incidirá a partir do dia seguinte ao fixado pelo BNDES e/ou 
AGENTE FINANCEIRO, por meio de notificação oficial ou extrajudicial, para cumprimento 
da obrigação inadimplida, independentemente da declaração de vencimento antecipado 
pelo BNDES e/ou AGENTE FINANCEIRO. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - PERIODO ELEITORAL - Conforme disposto na Lei 
Federal nº 9.504, de 30.09.1997, em seu artigo 73, inciso VI, alínea "a", fica vedada a 
liberação de recursos dentro dos três meses que antecedem o pleito eleitoral. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO BENEFICIÁRIO - O 
BENEFICIÁRIO obriga-se a: 

.i) cumprir, no que couber, as "DIPOSIÇÕES APLICAVEIS AOS CONTRATOS DO 
BNDES", aprovadas pela Resolução nº 665, de 1 O de dezembro de 1987, com 
suas alterações; 

b) cumprir, no que couber, as normas relativas ao processamento das operações de 
crédito estabelecidas pelo BNDES, que declara conhecer e se obriga a aceitar; 

e) aplicar os recursos recebidos unicamente na finalidade indicada na Cláusula 
Primeira - Natureza, Valor e Finalidade do CONTRATO e especificada no(s) 
Pedido(s) de Liberação; 

d) permitir ao BNDES, diretamente ou por meio do AGENTE FINANCEIRO, o livre 
acesso às suas dependências e aos seus registros contábeis, para efeito de 
controle da colaboração financeira, prestando toda e qualquer informação 
solicitada; 

e) utilizar o total do crédito no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da 
data de assinatura deste CONTRATO e assegurar durante o referido prazo, a 
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inclusão na categoria econômica de Despesas de Capital, em cada exercício 
financeiro, na Lei Orçamentária anual e no Plano Plurianual em vigor do 
BENEFICIÁRIO, os investimentos a serem realizados com os recursos 
provenientes deste CONTRATO; 

f) assegurar, nas hipóteses cabíveis, a regularidade fundiária e licitatória das 
intervenções realizadas com recursos disponibilizados pelo BNDES, durante o 
prazo de vigência deste CONTRATO; 

g) mencionar expressamente a cooperação do Banco do Brasil S.A. e do BNDES, 
como entidades financiadoras, sempre que fizer publicidade do bem, de sua 
utilização ou do empreendimento; 

h) observar, durante o prazo de vigência deste CONTRATO, o disposto na 
legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência; 

i) cumprir o disposto na legislação referente à Política Nacional de Meio Ambiente, 
adotando, durante o prazo de vigência deste CONTRATO, medidas e ações 
destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, segurança e 
medicina do trabalho, que possam vir a ser causados pelo projeto ou bens 
financiados; 

j) manter em situação regular suas obrigações junto aos órgãos do meio ambiente, 
durante o prazo de vigência deste CONTRATO; 

k) comprovar a aplicação dos recursos mediante a apresentação dos documentos 
indicados pelo AGENTE FINANCEIRO, em até 90 dias da cada liberação de 
recursos; 

1) comunicar prontamente ao AGENTE FINANCEIRO qualquer ocorrência que 
importe modificação do projeto; 

m) manter registros em separado de todas as aplicações de recursos no projeto 
objeto da contrapartida, compreendendo todas as fontes utilizadas; 

n) cumprir a legislação ambiental e/ou trabalhista relacionada aos empreendimentos 
financiados; 

o) cumprir a legislação aplicável às pessoas portadoras de deficiência relacionada 
aos empreendimentos financiados; 

p) independentemente de culpa, ressarcir o AGENTE FINANCEIRO de qualquer 
quantia que este seja compelido a pagar em razão de dano ambiental decorrente 
do projeto objeto deste CONTRATO, bem como a indenizar o BNDES por 
qualquer perda ou dano que este venha a sofrer em decorrência do referido dano 
ambiental. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÕES DO BENEFICIÁRIO - Sem 
prejuízo das declarações e garantias já prestadas, o BENEFICIÁRIO declara e garante , 
conforme aplicável ao presente CONTRATO, que: 

a) está autorizado, nos termos da legislação pertinente, a celebrar o presente 
CONTRATO e a cumprir todas as suas disposições; 

b) a celebração e a execução deste CONTRATO não infringem nem violam 
nenhuma disposição legal e regulamentar a que se submete; 

e) todas as aprovações, consentimentos, registros ou demais medidas de qualquer 
natureza que porventura sejam necessárias para a celebração deste 
CONTRATO foram tomadas e obtidas e estão em pleno vigor e eficácia, 
especialmente em relação à validade e eficácia do presente CONTRATO; 

d) a celebração deste CONTRATO não infringe nem viola qualquer disposição ou 
cláusula contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o 
BENEFICIÁRIO seja parte , nem causará, salvo exceções previstas neste 
CONTRATO, a rescisão ou vencimento antecipado de qualquer um desses 
instrumentos; 

e) não existe qualquer disposição ou cláusula contida em qualquer acordo, contrato 
ou avença de que o BENEFICIÁRIO seja parte, ou impedimento de qualquer 
natureza, gue vede a constituição deste CONTRATO e seus anexos pelo 
BENEFICIARIO; 

n está ciente que o AGENTE FINANCEIRO não detém competência ou atribuição 
para fiscalizar a atuação do BENEFICIÁRIO nos procedimentos licitatórios, 
sendo o AGENTE FINANCEIRO isento de toda e qualquer responsabilidade ou 
obrigação par avaliar e fiscalizar tais procedimentos; 

g) tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da execução do objeto do 
CONTRATO de financiamento a ser efetuado pelo AGENTE FINANCEIRO tem a 
finalidade, específica e exclusiva, de aferição da aplicação dos recursos 
desembolsados ou a desembolsar; 

h) tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita técnica ao empreendimento pelo 
AGENTE FINANCEIRO, caso realizada, é feita exclusivamente para efeito de 
inspeção visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando 
em fiscalização ou em qualquer responsabilidade técnica pela execução das 
obras ou serviços acompanhados pelos funcionários ou prepostos do AGENTE 
FINANCEIRO; 

i) está obrigado a ressarcir e/ou indenizar o AGENTE FINANCEIRO e seus 
empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro ou à 
imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de 
decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos de 
arbitragem ou inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo 
Ministério Público ou ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de 
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qualquer forma, a autoridade entenda estar relacionado aos procedimentos 
licitatórios e de fiscalização de responsabilidade do BENEFICIÁRIO relativos ao 
objeto deste CONTRATO. 

Parágrafo Único - As declarações prestadas nesta Cláusula subsistirão até a final e total 
liquidação das obrigações decorrentes deste CONTRATO, ficando o BENEFICIÁRIO, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis aqui previstas, na lei ou em outro instrumento, 
responsável por todos e quaisquer danos e prejuízos causados ao BNDES e ao AG ENTE 
FINANCEIRO decorrentes da falta de veracidade ou inexatidão das declarações e 
garantias aqui prestadas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS 
RECURSOS E VISITA TÉCNICA - Para a comprovação da aplicação dos recursos oriundos 
deste CONTRATO, o BENEFICIÁRIO apresentará os documentos indicados pelo AGENTE 
FINANCEIRO. Poderão ser solicitados notas de empenho, comprovante da transferência dos 
recursos (aporte da(s) Contrapartida(s}}, LOA, PPA, entre outros. 

Parágrafo Primeiro - A seu critério e a qualquer momento o AGENTE FINANCEIRO 
poderá realizar visitas técnicas para verificação da aplicação dos recursos nas obras 
objeto do financiamento. 

Parágrafo Segundo - O BENEFICIÁRIO assume o compromisso de permitir, além de 
facilitar, ao AGENTE FINANCEIRO, a realização de visitas técnicas para a verificação da 
aplicação dos recursos, franqueando a seus representantes, prepostos e agentes públicos 
livre acesso às dependências do BENEFICIÁRIO e às obras, bem como de desenhos, 
especificações ou quaisquer outros documentos técnicos, comprovantes de pagamento de 
contratados, de impostos, multas e quaisquer documentos ou registros contábeis, jurídicos, 
de engenharia ou de outra natureza, que estejam diretamente ligados ao PROJETO, 
prestando-lhes o BENEFICIÁRIO toda e qualquer informação solicitada. 

Parágrafo Terceiro - O BENEFICIÁRIO compromete-se a fornecer aos representantes e 
prepostos do AGENTE FINANCEIRO a logística e suporte necessários à realização das 
visitas técnicas às obras de engenharia civil, objeto deste financiamento. 

Parágrafo Quarto - As despesas provenientes da realização da visita técnica serão de 
responsabilidade do BENEFICIÁRIO e serão pagas na forma da Cláusula Vigésima 
Oitava - Tarifas Bancárias deste CONTRATO. 

Parágrafo Quinto - O BENEFICIÁRIO está ciente que o Banco Central do Brasil -
BACEN, a Secretaria Federal de Controle Interno - SFCI da Controladoria-Geral da União 
- CGU, o Tribunal de Contas da União - TCU, a Secretaria do Tesouro Nacional - STN e 
o Ministério Público Federal - MPF, por meio de seus representantes indicados, podem 
nos termos e limites da lei, ter livre acesso aos empreendimentos financiados com a 
finalidade de efetuar, quando necessário, inspeções técnicas, administrativas, financeiras 
e contábeis, inclusive, a critério daquelas instituições, à sua contabilidade e arquivos. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - RECONHECIMENTO DE DIVIDA - O 
BENEFICIÁRIO reconhecerá como prova, para determinação da dívida resultante deste 
CONTRATO, os lançamentos que o AGENTE FINANCEIRO fizer sob aviso, e recibos, 
ordens, cheques ou saques que venha a passar ou emitir, e o AGENTE FINANCEIRO, por 
sua vez, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva 
conta, pelo que a certeza e liquidez da dívida não estarão sujeitas à prévia verificação do 
saldo devedor, formado pelo principal, encargos financeiros, outros acessórios e quaisquer 
despesas com a ressalva de poder o BENEFICIÁRIO reclamar contra qualquer erro ou 
engano, dentro de 15 (quinze) dias da data do recebimento da respectiva comunicação. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CESSÃO DE CRÉDITOS - Fica o AGENTE 
FINANCEIRO autorizado, a qualquer tempo, a ceder, transferir, dar em penhor o crédito 
oriundo deste CONTRATO, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus 
a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional, vedada a cessão 
mediante instrumentos de securitização de crédito. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CESSÃO DE DIREITOS - o BENEFICIÁRIO obriga-se a 
não ceder ou transferi r os direitos e obrigações decorrentes deste CONTRATO, sem 
autorização expressa do AGENTE FINANCEIRO, sob pena de rescisão de pleno direito do 
CONTRATO, o que acarretará o vencimento de todas as obrigações por ele assumidas, 
tornando imediatamente exigível o total da dívida, compreendendo o principal e os 
acessórios, inclusive quanto às parcelas vincendas que se considerarão antecipadamente 
vencidas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - INTIMAÇÕES/NOTIFICAÇÕES - O BENEFICIÁRIO 
obriga-se a atender às Intimações/Notificações que lhe venham a ser feitas pelo AGENTE 
FINANCEIRO no interesse da segurança e realização do crédito ora aberto, na forma e no 
prazo que delas constarem, as quais se tornarão efetivas pela aposição do "ciente" do 
BENEFICIÁRIO, representado por agente público abaixo indicado ou carimbo/recibo do 
seu protocolo oficial, ou em virtude de aviso por via postal: 

Nome do Agente Público: Jurandir Gurgel Gondim Filho 

Endereço/CEP: Rua General Bezerril, 755 - Centro - CEP 60.055-100 

CPF/CNPJ: 220.288.113-15 

Cargo: Secretário de Finanças do Município de Fortaleza 

Parágrafo Único - Obriga-se o BENEFICÁRIO a informar ao Banco qualquer mudança 
em re lação ao agente público indicado nesta Cláusula, mediante ofício devidamente 
protocolizado junto à Agência Setor Público Fortaleza (CE). Até o recebimento de tal 
comunicação, serão consideradas validamente emitidas as notificações expedidas em 
conformidade com os dados constantes desta Cláusula ou das comunicações 
anteriormente recebidas. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO - O BENEFICIÁRIO obriga-se a 
providenciar a publicação do extrato deste CONTRATO no Diário Oficial do Municipio, até 
o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, em atendimento à exigência do 
Parágrafo Único do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93, para fins de validade e eficácia 
deste Instrumento. 

Parágrafo Único - As despesas de publicação 9este CONTRATO e seus Termos Aditivos 
serão de inteira responsabilidade do BENEFICIARIO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA-TARIFAS BANCÁRIAS - Além dos encargos financeiros 
pactuados, o BENEFICIÁRIO autoriza o AGENTE FINANCEIRO a debitar em sua conta 
corrente indicada na Cláusula Décima Primeira - Autorização para Débito em Conta, a 
título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação, 
vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários -
Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do Banco do Brasil S.A .. O 
BENEFICIÁRIO se declara ciente de que tais débitos serão informados mediante aviso de 
débito e/ou aviso no extrato de conta corrente. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO 
BANCO CENTRAL - SCR - O BENEFICIÁRIO declara-se ciente de que foi comunicado 
que: 

a) os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de 
crédito por ele(s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de 
Crédito do Banco Central - SCR; 

b) o SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão 
do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o 
intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar 
decisões de crédito e de negócios; 

c) poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu(s) nome(s) no SCR por meio 
da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP); 

d) os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto 
às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição 
responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e 
fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial; 

e) a consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e 
registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de 
operações, depende de prévia autorização. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO EXERCÍCIO DE DIREITOS - Fica expressa e 
irrevogavelmente estabelecido que a abstenção do exercício, por parte do AG ENTE 
FINANCEIRO, de quaisquer direitos que lhe assistam por força do presente CONTRATO 
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ou a concçHdância com atrasos no cumprimento ou inadimplemento de obrigação do 
BENEFICIARIO não afetarão esses direitos ou faculdades -- que poderão ser exercidos a 
qualquer tempo -- e não alterarão, de nenhum modo, as condições estipuladas neste 
CONTRATO , nem obrigarão o AGENTE FINANCEIRO relativamente a vencimentos ou 
inadimplementos futuros. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Parágrafo Primeiro - Publicidade - Fica facultado ao AGENTE FINANCEIRO mencionar 
em qualquer divulgação que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira 
concedida por meio do presente CONTRATO. 

Parágrafo Segundo - Independência dos Itens e das Cláusulas - Se qualquer item ou 
Cláusula deste CONTRATO vier a ser considerada ilegal, inexequível ou, por qualquer 
motivo, ineficaz, todos os demais itens e Cláusulas permanecerão plenamente válidos e 
eficazes. As PARTES desde já se comprometem a negociar, no menor prazo possível, 
item ou Cláusula que, conforme o caso, venha substituir o item ou Cláusula ilegal, 
inexequível ou ineficaz. Nessa negociação deverá ser considerado o objetivo das 
PARTES na data de assinatura deste CONTRATO, bem como o contexto no qual o item 
ou Cláusula ilegal, inexequível ou ineficaz foi inserido. 

Parágrafo Terceiro - Ausência de Renúncia ou Novação - Nenhuma ação ou omissão 
de qualquer das PARTES importará em renúncia de seus direitos, que poderão ser 
exercidos a qualquer tempo, nem significará novação de quaisquer das obrigações 
decorrentes do presente CONTRATO. 

Parágrafo Quarto - Responsabilidade Socioambiental - O BENEFICIÁRIO será o 
responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio 
ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelos 
empreendimentos financiados, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo 
BENEFICIÁRIO e/ou por seus representantes, funcionários, prepostos, contratados, 
prestadores de serviços, a mando ou em favor do BENEFICIÁRIO, no âmbito dos 
empreendimentos financiados. O BENEFICIÁRIO obriga-se a isentar o AGENTE 
FINANCEIRO de responsabilidades de qualquer natureza que lhes sejam imputadas em 
função da inobservância da Legislação Socioambiental e/ou de exigências impostas ~elas 
autoridades públicas no âmbito dos empreendimentos financiados. O BENEFICIARIO 
ressarcirá o AGENTE FINANCEIRO por quaisquer perdas e danos, quando aplicáveis, 
desde que efetivamente incorridos em razão de sua participação nos empreendimentos 
financiados e em decorrência da violação da Legislação Socioambiental no âmbito dos 
empreendimentos financiados, inclusive em virtude de invasões, esbulho, turbação ou 
ameaça à posse livre e desembaraçada das áreas objeto dos empreendimentos 
financiados. 

Parágrafo Quinto - Notificações - Toda e qualquer notificação ao AGENTE 
FINANCEIRO, relacionada ao presente CONTRATO, deverá ser feita por escrito e 
encaminhada pelo correio ou portador, para o endereço indicado abaixo e só será válida e 
considerada entregue na data de recebimento, se comprovado por meio de protocolo 
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assinado pelo representante do AGENTE FINANCEIRO ou através de aviso de 
recebimento do correio: 

BANCO DO BRASIL S.A. - Agência Setor Público Fortaleza (CE). 

Endereço: Avenida Santos Dumont, 2828 - Aldeota - CEP 60.150-162 

Atenção: Gerente Geral 

Parágrafo Sexto - Centrais de Atendimento Telefônico - Para eventuais informações, 
sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários 
a respeito deste CONTRATO, o AGENTE FINANCEIRO coloca à disposição do 
BENEFICIÁRIO os seguintes telefones: 

Central de Atendimento 88-CABB: 
- para capitais e regiões metropolitanas: 4004 0001; 

- demais regiões: 0800 729 0001; 

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 729 0722; 

Central de Atendimento a pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 729 
0088; 

Ouvidoria 8 8: 0800 729 5678. 

Parágrafo Sétimo - Alterações - O presente CONTRATO somente poderá ser alterado 
por Termo Aditivo, devidamente assinado pelas PARTES identificadas no preâmbulo 
deste CONTRATO. 

Parágrafo Oitavo - Vigência - O presente CONTRATO entra em vigor na presente data 
e permanecerá em pleno vigor e efeito até o pagamento integral de todos os valores 
devidos em decorrência das obrigações ora assumidas, observado o disposto no 
Paragrafo Único da Cláusula Décima Quarta - Garantia. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO LUGAR DE PAGAMENTO - O lugar do 
pagamento das obrigações assumidas neste CONTRATO é a Agência Setor Público 
Fortaleza (CE), prefixo 0008-6, do AGENTE FINANCEIRO, localizada em Fortaleza (CE). 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA -
Até a liquidação da dívida oriunda do presente CONTRATO, o BENEFICIÁRIO obriga-se 
a não substituir o AGENTE FINANCEIRO como INSTITUIÇÃO FINANCEIRA 
DEPOSITÁRIA responsável pelo débito e transferência dos valores das amortizações e 
pagamento final, sob pena de suspensão de liberação de recursos. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - FORO - As PARTES elegem o foro de Fortaleza, 
Capital do Estado do Ceará, como competente para decidir judicialmente qualquer 
questão referente ao presente CONTRATO. 

E por assim estarem justas e acordadas, assinam as PARTES o presente CONTRATO 
em caráter irrevogável e irretratável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só 
efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas. 

Fortaleza (CE), 15 de Outubro de 2014 

AGENTE FINANCEIRO: 

BANCO DOBRA 

BENEFICIÁRIO: 

~fa;Í)<_".2~~ 
-----------:=:--------.Ô..~-------------------------------------------------------------------------
MUNtOPIO DE FORTALEZA 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
Prele\to de Fortaleza 

TESTEMUNHAS: 

Nome: FR.ANúlSC.4 l=L-IA-~ . OMEb w.s S,41\JTV\ 

Identidade: 8ct 11 oo;i oor1-1-.d3 
CPF: -455. O 3 . -4 J-3 - 68 

/ 

Nome: ::JvQ. N 11<. GuQc. 

Identidade: 95 00,;v ia 5 3 ;i..s 

CPF: .o,~o. ~SR - '11 3 ·· /J S 

\ 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
ANO LXI FORTALEZA, 03 DE OUTUBRO DE 2013 Nº 15.132 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DO PREFEITO 1 

LEI Nº 10.093, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013. 

Denomina de Paulo Mota o 
comércio conhecido como Mer
cado dos Peixes, no Bairro 
Montese. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica oficialmente denominado de Mercado Paulo Mota 
o comércio popularmente conhecido como Mercado dos Pei
xes, localizado no Bairro Montese, área de abrangência admi
nistrativa da Regional IV. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
16 de setembro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.094, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013. 

Declara de uti lidade pública o 
Instituto Portal Messejana 
(1PM). 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art . 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Portal 
Messejana. associação civil de direito privado. de natureza 
filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 
Fortaleza. Art. 2º • Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 25 de setem
bro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.096, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013. 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar financia
mentos junto a instituições fi. 
nanceiras integrantes do siste
ma financeiro nacional. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Fortaleza autori
zado a contratar, com garantia da União Federal, operações de 
crédito interno junto ao Banco do Brasil S.A e à Caixa Econô
mica Federal, até o limite de R$ 110.000.000,00 (cento e dez 
milhões de reais), destinadas ao financiamento de contraparti-

das em contratos do Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV). faixa 1. em que o Município de Fortaleza participe, 
como contra tante ou interveniente, no âmbito do Programa de 
Financiamento de Contrapartida/PMCMV. Parágrafo Único - Os 
recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo 
serão obrigatoriamente aplicados na viabilização de despesas 
de capital, vedada a aplicação de tais recursos em despesas 
correntes ou dividas não contraídas junto à própria instituição 
financeira concedente, em consonância com o§ 1º do art. 35 
da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Art. 2º • Para 
garantir das operações. de que trata o art. 1° desta Lei, o Poder 
Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantia à 
garantia da União, as cotas da repartição das receitas tributá
rias estabelecidas no art. 158, inciso 1, 11, Ili e IV, e no art. 159, 
inciso 1, alínea "b", complementadas pelas receitas próprias 
estabelecidas no art. 156, incisos 1, l i e Ili, nos termos do art. 
167, § 4º. todos da Constituição Federal, bem como outras 
garantias em direitos admitidas. Parágrafo Único • Na hipótese 
de insuficiência dos recursos previstos no caput. fica o Poder 
Executivo autorizado a vincular outros recursos para assegurar 
o pagamento das obrigações financeiras decorrentes dos con
tratos celebrados, mediante prévia informação á Câmara Muni
cipal de Fortaleza desse valor, assim com mediante prévia 
aceitação das instituições financiadoras. Art. 3° • Os recursos 
provenientes da operação de crédito, objeto dos financiamen
tos. serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais. Art. 4º - O Poder Executivo consignará, nos 
orçamentos anuais do Município. dotações suficientes à cober
tura das responsabilidades financeiras resultantes das opera
ções autorizadas por esta Lei, durante o prazo que vier a ser 
estabelecido nos contratos correspondentes. Art . 5º • O Poder 
Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Fortaleza, no 
prazo de 60 (sessenta) dias apôs a lavratura dos contratos de 
que trata o art. 1º, cópia dos respectivos contratos e das garan
tias assumidas pelo Município. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 27 de setembro de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra· PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

ATO Nº 4136/2013 • GP • O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE dispensar, ANDREIA MAFRA FIGUEIREDO, como 
Assistente Técnico, remuneração equivalente ao símbolo 
DAS.2, da Comissão de Prevenção e Controle de Endemias, 
vinculada a Secretaria Municipal de Saúde • SMS, a partir de 
01 .09.2013. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 17 de setembro de 2013. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra • PREFEITO DE FORTALEZA. Phílipe 
Theophilo Nottingham • SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

ATO Nº 4210/2013 · GP · O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990. do Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01 .199 1, os servidores relacionados abaixo, dos cargos em 
comissão discriminados, integrantes da estrutura administrativa 
da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã - SESEC. cons
tantes do Quadro Permanente • Anexo li - Cargos em Comis
são. 
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DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO 
ANO LXI FORTALEZA, 03 DE OUTUBRO DE 2013 Nº 15.132 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DO PREFEITO 1 

LEI Nº 10.093, DE 16 DE SETEMBRO DE 2013. 

Denomina de Paulo Mota o 
comércio conhecido como Mer
cado dos Peixes, no Bairro 
Montese. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 º - Fica oficialmente denominado de Mercado Paulo Mota 
o comércio populanmente conhecido como Mercado dos Pei
xes, localizado no Bairro Montese, área de abrangência admi
nistrativa da Regional IV. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 
16 de setembro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.094, DE 25 DE SETEMBRO DE 2013. 

Declara de utilidade pública o 
Instituto Portal Messejana 
(1PM). 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Portal 
Messejana, associação civil de direito privado, de natureza 
filantrópica, sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de 
Fortaleza. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 25 de setem
bro de 2013. 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA 

LEI Nº 10.096, DE 27 DE SETEMBRO DE 2013. 

Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a contratar financia
mentos junto a instituições fi
nanceiras integrantes do siste
ma financeiro nacional. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal de Fortaleza autori
zado a contratar, com garantia da União Federal, operações de 
crédito interno junto ao Banco do Brasil S.A e à Caixa Econõ
mica Federal, até o limite de R$ 110.000.000,00 (cento e dez 
milhões de reais), destinadas ao financiamento de contraparti-

das em contratos do Programa Minha Casa Minha Vida 
(PMCMV), faixa 1, em que o Município de Fortaleza participe, 
como contratante ou interveniente, no âmbito do Programa de 
Financiamento de Contrapartida/PMCMV. Parágrafo Único - Os 
recursos resultantes do financiamento autorizado neste artigo 
serão obrigatoriamente ap licados na viabilização de despesas 
de capital, vedada a aplicação de tais recursos em despesas 
correntes ou dívidas não contraídas junto à própria instituição 
financeira concedente, em consonância com o § 1 º do art. 35 
da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Art. 2º - Para 
garantir das operações, de que trata o art. 1º desta Lei, o Poder 
Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantia à 
garantia da União, as cotas da repartição das receitas tributá
rias estabelecidas no art. 158, inciso 1, 11, Ili e IV, e no art. 159, 
inciso 1, alínea "b", complementadas pelas receitas próprias 
estabelecidas no art. 156, incisos 1. li e Ili, nos termos do art. 
167, § 4º, todos da Constituição Federal , bem como outras 
garantias em direitos admitidas. Parágrafo Único - Na hipótese 
de insuficiência dos recursos previstos no caput, fica o Poder 
Executivo autorizado a vincular outros recursos para assegurar 
o pagamento das obrigações financeiras decorrentes dos con
tratos celebrados, mediante prévia informação à Câmara Muni
cipal de Fortaleza desse valor, assim com mediante prévia 
aceitação das instituições financiadoras. Art. 3' - Os recursos 
provenientes da operação de crédito, objeto dos financiamen
tos, serão consignados como receita no orçamento ou em 
créditos adicionais. Art. 4º - O Poder Executivo consignará, nos 
orçamentos anuais do Município, dotações suficientes à cober
tura das responsabilidades financeiras resultantes das opera
ções autorizadas por esta Lei, durante o prazo que vier a ser 
estabelecido nos contratos correspondentes. Art. 5º - O Poder 
Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Fortaleza, no 
prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura dos contratos de 
que trata o art. 1 °, cópia dos respectivos contratos e das garan
tias assumidas pelo Município. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 27 de setembro de 2013. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

ATO Nº 4136/2013 - GP - O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE dispensar, ANDREIA MAFRA FIGUEIREDO, como 
Assistente Técnico, remuneração equivalente ao símbolo 
DAS.2, da Comissão de Prevenção e Controle de Endemias, 
vinculada a Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a partir de 
01.09.2013. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 17 de setembro de 2013. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE_ FORTALEZA. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETARIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. .. ,., -- --

ATO N° 4210/2013 - GP - O PREFEITO MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. 
RESOLVE exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei nº 
6.794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, os servidores relacionados abaixo, dos cargos em 
comissão discriminados, integrantes da estrutura administrativa 
da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã - SESEC, cons
tantes do Quadro Permanente - Anexo li - Cargos em Comis
são. 
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CONTRATO DE VINCULAÇÃO DE RECEITAS E DE 
CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO, EM 
CONTRAGARANTIA, QUE, YNTRE SI CELEBRAM A 
UNIÃO E O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, COM A 
INTERVENIÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A., 
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
MEDIANTE A ABERTURA DE CRÉDITO FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO E O BANCO DO BRASIL S.A, NO 
VALOR DE R$ 52.360.000,00 (CINQUENTA E DOIS 
MILHÕES E TREZENTOS E SESSENTA MIL REAIS), 
CUJOS RECURSOS SÃO DESTINADOS AO 
FINANCIAMENTO DA CONTRAPARTIDA DE 
CONTRATOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA 
VIDA FAIXA 1. 

A UNIÃO, representada,. neste ato, pelo(a) Procurador(a) da Fazenda Nacional ao final 
identificado e assinado, designado(a) pela Portaria nº 702, de 8 de setembro de 2014, da 
Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 
doravante designado, simplesmente, MUNICÍPIO, representado, neste ato, pelo Prefeito do 
Município, Excelentíssimo Senhor ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA, e, na 
qualidade de interveniente depositário, o BANCO DO BRASIL S.A., adiante denominado 
simplesmente BANCO ou AGENTE, representado por seu mandatário legal infra-assinado. 

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e 
Transferência de Crédito, em Contragarantia, nos seguintes ten,:.os e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO assumirá o compn..'misso de prestar garantia ao 
MUNICÍPIO, nos termos do Contrato de Garantia Fidejussória a ser por eles firmado, nas 
obrigações financeiras decorrentes do Contrato de Financiamento nº 20/00007-3 e de seu 
Primeiro Aditivo, no v~:lor de R$ 52.360.000,00 ( cinquenta e dois milhões e trezentos e 
sessenta mil reais), destinados ao financiamento da Contrapartida de Contratos do Programa 
Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Faixa 1. 

CLÁUSULA SEGUNDA - O MUNICÍPIO, nos termos do disposto no § 4° do art. 167 da 
Constituição da República, no inciso II do § 1° do art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, na Resolução nº 48, de 2007, do Senado Federal, e no inciso I do art. 4° da 
Portaria MEFP nº 497, de 27 de agosto de 1990, com fundamento na Lei Municipal nº 10.096, 
de 27 de setembro de 2013, vincula, como garantia, para pagamento de quantias que a 
UNIÃO despender em decorrência de inadimplência do MUNICÍPIO no Contrato de 
Financiamento referido na Cláusula Primeira, as quotas e receitas próp~ã é ti$ 
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previstas nos arts. 156, 158 e 159 inciso I, alínea b da Constituição Federal, que lhe são 
creditadas no BANCO. 

CLÁUSULA TERCEIRA - O MUNICÍPIO, para pagamento de quantias decorrentes de 
inadimplemento contratual, inclusive atualização monetária, juros e encargos, cede à UNIÃO, 
neste ato, suas receitas próprias e as transferências constitucioi;i.ais a que se refere a Cláusula 
Segunda, até o montante devido, atualizado pelo custo de captação do Tesouro Nacional, e 
confere poderes, neste ato~ em caráter irrevogável e irretratável, à UNIÃO para, por si ou por 
intermédio do AGENTE, reter e transferir para a Conta do Tesouro Nacional, as quotas e 
receitas próprias a que se referem os arts. 156, 158 e 159 inciso I, alínea b, da Constituição da 
República, creditadas no Banco do Brasil, na Agência 0008-6, Contas Correntes nº 20.579-6, 
75.414-5 e 75.853-1. · 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Prefeito declara, neste ato, sob as penas da lei, que não há 
outras contas-correntes, na mencionada instituição ou em quaisquer outras, com ingresso das 
verbas de titularidade do MUNICÍPIO referidas no art. 167, § 4°, da Constituição Federal e 
que ora perfazem objeto de contragarantia à Garantia da União prestada na operação de 
crédito de que trata a Cláusula Primeira. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - Para efetivação da cessão e transferência a que se refere esta 
Cláusula, a UNIÃO informará ao AGENTE, ou a ele e ao BANCO, o valor da importância a 
lhe ser transferida. 

PARÁGRAFO TERCEIRO - O não ressarcimento pelo MUNICÍPIO à UNIÃO de 
qualquer compromisso por este honrado decorrente do Contrato de Financiamento e Repasse, 
referido na Cláusula Primeira, em até trinta dias corridos, contados do pagamento realizado 
pela UNIÃO, implicará a imediata constituição do MUNICÍPIO em mora, reconhecendo o 
MUNICÍPIO, nesta hipótese, a certeza e liquidez da dívida, e ~eus consectários, a ser inscrita 
em Dívida Ativa da União. 

PARÁGRAFO QUARTO - Obriga-se o MUNICÍPIO a não substituir a instituição 
financeira depositária de suas receitas tributárias próprias 0 1.:. de depósito das repartições 
tributárias constitucionais acima citada, sem a prévia anuência da UNIÃO, por intermédio da 
Secretaria do Tesouro Nacional, devendo a instituição que I vier a substituir o BANCO 
obrigar-se nos termos deste Contrato, mediante a assinatura de termo aditivo. 

PARÁGRAFO QUINT9 - Na hipótese de a transferência de recursos prevista no caput desta 
cláusula ser realizada por intermédio de agente financeiro, os respectivos custos serão 
suportados, exclusivamente, pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA QUARTA - O MUNICÍPIO pagará ao AGENTE, na mesma data da 
transferência, comissão remuneratória de 1 % (um por cento) sobre os montantes efetivamente 
transferidos das contas correntes a que se refere a Cláusula Terceira. 

PARAGRAFO ÚNICO - Em caso de atraso no pagamento da comissão remuneratória a que 
se refere o caput desta Cláusula, o valor devido será atualizado monetariamente com base na 
Taxa Básica Financeira, com acréscimo de um ponto percentual ao mês. 
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CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o MUNICÍPIO a custear ou a ressarcir à UNIÃO todas 
as despesas comprovadamente incorridas com a negociação, formalização e implementação 
do Contrato de Garantia Fidejussória e do presente Contrato de Contragarantia. 

CLÁUSULA SEXTA - O MUNICÍPIO obriga-se a assegurar os recursos necessários ao 
cumprimento do Contrato de Financiamento Mediante Abertu!ia de Crédito a que se refere a 
Cláusula Primeira. 

CLÁUSULA SÉTIMA - A UNIÃO, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, providenciará à publicação de extrato deste Contrato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA OITAVA - Estabelece-se, como foro competente para conhecimento e solução 
de toda e qualquer questão decorrente da interpretação ou execução deste Contrato de 
Contragarantia, a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as Partes celebram o presente Contrato, em três 
vias, de igual teor e forma, para o mesmo efeito de direito. 

Brasília, O~ de ~.l 

Sophia Dias Lopes 
· Procuradora da Fazenda Nacional 

I 

de 2016. 

Rob!rto Cláudio Rodrigues 8etem 
Prefeito de fortaleza 

... , .. 
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CONTRATO DE GARANTIA QUE, ENTRE SI, 
CELEBRAM A UNIÃO E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, COM A INTERVENIÊNCIA DO 
BANCO DO BRASIL S.A. 

A UNIÃO, representada neste ato pelo(a) Procurador(a) da Fazenda Nacional ao final 
identificado(a) e assinado, no uso da competência que lhe confere a Portaria nº 702, de 8 de 
setembro de 2014, da Senhora Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, e o MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, doravante designado, simplesmente, MUNICÍPIO, neste ato representado 
pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra, com 
a interveniência do BANCO DO BRASIL S.A., doravante denominado BANCO, 
representado, neste ato pelos signatários ao final identificados. 

I - CONSIDERANDO a celebração entre o MUNICÍPIO e o BANCO, em 15 de outubro de 
2014, do Contrato de Financiamento nº 20/00007-3, e do Primeiro Aditivo, celebrado em 26 
de janeiro de 2016, adiante denominado CONTRATO, no valor de R$ 52.360.000,00 
(cinquenta e dois milhões e trezentos e sessenta mil reais), -:.,enforme autorizado pela Lei 
Municipal nº 10.096, de 27 de setembro de 2013. 

II - CONSIDERANDO o despacho do Senhor Ministro de E,tado da Fazenda, exarado nos 
autos do Processo nº 17944.001267/2014-71, autorizando a celebração do presente 
instru.mento contratual com fundamento na Lei nº 10.552, de 1? de novembro de 2002; 

RESOLVEM celebrar Contrato de Garantia nos seguintes termos e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO compromete-se a garantir por este Instrumento as 
obrigações financeiras do MUNICÍPIO, compostas por principal, encargos, juros, multas, 
tarifas, comissões, taxas e acessórios, que sejam decorrentes do crédito objeto do 
CONTRATO, desde que o MUNICÍPIO não as cumpra no prazo do vencimento da dívida. 

CLÁUSULA SEGUNDA- Na hipótese de substituição do critério legal de remuneração dos 
recursos repassados no âmbito do CONTRATO, a UNIÃO se comprometerá 
automaticamente na forma da Cláusula Primeira somente se for adotado o novo critério legal 
ou se a substituição do critério estiver prevista no contrato de fii;ianciamento . 

PARÁ GRAFO PRIMEIRO - Ocorrendo a substituição de que trata o caput desta Cláusula 
por critério de remuneração indicado pelo BANCO e não previsto no contrato de 
financiamento, a UNIÃO somente se comprometerá na forma da Cláusula Primeira se o novo 
critério preservar o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - O BANCO enviará à UNIÃO, no prazo de até quinze dias 
úteis a contar da substituição referida no Parágrafo Primeiro desta Cláusula, proposta sobre o 
critério a ser utilizado, mediante correspondência registrada', com aviso de recebimento, 
endereçada à Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda. 

(J r 
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Para os casos de alteração de critério de remuneração não 
previsto no contrato de financiamento, a UNIÃO deverá manifestar sua concordância ou 
discordância sobre a proposta do BANCO no prazo de até 15 dias úteis, contados do 
recebimento da comunicação. 

PARÁGRAFO QUARTO - Caso haja discordância com o novo critério de remuneração 
indicado pelo BANCO, a UNIÃO se comprometerá na forma da Cláusula Primeira apenas no 
montante correspondente à obrigação calculada com base em critério por ela eleito e que 
preserve o equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO. 

CLÁUSULA TERCEIRA- Inadimplidas, pelo MUNICÍPIO, as obrigações a que se refere 
a Cláusula Primeira, o BANCO deverá comunicar à UNIÃO, com cópia para o devedor, a 
ocorrência do fato, para que a União efetue o pagamento da dívida, no prazo de até 15 
(quinze) dias úteis, contados do recebimento da comunicação do Banco, e após cumpridas 
todas as exigências estabelecidas neste Contrato de Garantia. 

CLÁUSULA QUARTA - O Credor poderá declarar vencimento antecipado do 
CONTRATO, com exigibilidade da dívida, quando ocorrerem e forem comprovados pelo 
credor os fatos relacionados na Cláusula Décima Oitava do CONTRATO. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A declaração de vencimento antecipado do CONTRATO 
somente poderá ocorrer caso os fatos previstos em sua Cláusulá' Décima Oitava ocorram e não 
tenham sido sanados num prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data em que o 
credor comunicou a sua ocorrência ao devedor, com cópia para o garantidor. 

PARÁ GRAFO SEGUNDO - Declarado o vencimento antecipado do CONTRA TO, e 
inadimplido o devedor com a obrigação de quitação da dívida. o Banco deverá comunicar o 
fato à União, com cópia para o devedor, para que a União efetue o pagamento da dívida, no 
prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados do recebimento da comunicação do Banco. 

PARÁ GRAFO TERCEIRO - A comunicação do BANCO à UNIÃO deverá ser 
encaminhada por serviço expresso de remessa de documentos à Secretaria do Tesouro 
Nacional, para o Coordenador-Geral de Controle da Dívida Pública (CODIV) com endereço 
na Esplanada dos Ministérios, Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, Bloco "P", Ala "A", 
1° Andar, sala 121, CEP . 70048-900, Brasília-DF, com confirmação de recebimento, onde 
deverão constar: (i) o valor das OBRIGAÇÕES GARANTIDAS vencidas e não pagas; (ii) a 
data de vencimento original; e (iii) as instruções de pagamento. 

CLÁUSULA QUINTA - Na ocorrência do inadimplemento mencionado na Cláusula 
Terceira, o MUNICÍPIO deverá informar o fato à UNIÃO, no prazo de até cinco dias úteis, 
contados do vencimento da dívida, por correspondência encaminhada à Secretaria do Tesouro 
Nacional, para o Coordenador-Geral de Co11trole da Dívida Pública (CODIV) com endereço 
na Esplanada dos Ministérios, Edifício Anexo do Ministério da Fazenda, Bloco "P", Ala "A", 
1º Andar, sala 121, CEP 70048-900, Brasília-DF, na qual deverá constar as seguintes 
informações: (i) o valor da fatura vencida e não paga; (ii) a data de vencimento original; (iii) 
as instruções de pagamento; e (iv) as justificativas que impossibilitaram seu pagamento na 
data aprazada. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Não realizada a comunicação pelo MUNICÍPIO, a UNIÃO 
considerará as informações enviadas pelo BANCO, na fo0 áusu~reira~ 
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suficientes para verificar o quantum devido e adotar as providências de sua competência para 
a liquidação da dívida garantida. 

CLÁUSULA SEXTA - Recebidas as comunicações previstas neste Contrato, a UNIÃO, por 
meio da Secretaria do Tesouro Nacional, efetuará a conciliação e providenciará o pagamento 
ao BANCO no prazo previsto na Cláusula Terceira. 

CLÁUSULA SÉTIMA- . O MUNICÍPIO não poderá imputar à UNIÃO, em nenhuma 
hipótese, responsabilidade pela incidência de atualização monetária, juros e outros encargos 
contratuais incidentes na dívida e pagos ao BANCO. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Paga a dívida pela UNIÃO, ela . se subrogará nos direitos do 
BANCO contra o MUNICÍPIO e este pagará a quantia devida à UNIÃO na forma 
estabelecida no Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, 
em Contragarantia, relativo à dívida garantida neste Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA- O MUNICÍPIO obriga-se a fornecer à UNIÃO, anualmente, em 
correspondência dirigida ao Secretário do Tesouro Nacional, o cronograma dos vencimentos e 
respectivos valores das obrigações garantidas, informando, a qualquer momento, a ocorrência 
de alguma alteração. 

CLÁUSULA NONA- É condição de eficácia deste Contrato, a eficácia do Contrato de 
Contragarantia a ser firmado entre a UNIÃO e o MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Este Contrato de Garantia vigerá até que sejam extintas as 
obrigações do MUNICÍPIO constantes do CONTRATO e r,eferidas na Cláusula Primeira 
deste Instrumento. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA-A UNIÃO, por intermédio da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, providenciará a publicação de extrato deste Contrato de Garantia no Diário 
Oficial da União. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Estabelece-se, como foro competente para 
conhecimento e solução de toda e qualquer questão decorrente da interpretação ou execução 
deste Contrato de Garantia, a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal. 

E, por estarem, assim, justas e contratadas, as Partes celebram o presente 
Contrato de Garantia, em três vias, de igual teor e forma, para o mesmo efeito de direito . 

Brasília, O f1 de A-v.l de ).01( 

ProcUradora da Fazenda Nacioll8I 



CONTRATO DE FINANCIJ\MENTC, 
MEDIANTE AB ERTURA DE CRÊDl1 O t,J " 
09.2.1514.1 , QUE ENTRE SI FAZUV1 O 
BANCO NACIONAL DF 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO [ 
SOCIAL - BNOES E o MUNICÍPIO or: 
FORTALEZA, NA FORMA ABAD(C.1 : 

O BAN CO NACIONAL DE DES ENVO LVIMENTO ECONOMICO r 
SOCIAL - BNDES, nc~ste éllo denornin;-1clo si111pl8smc-inte BNDES. ,~mprP.!-.. ,1 ;1: ,i :'1: , 1 

federal , com sede ern Brasília , Distrito F edP.ral. e serviços nes ta C1rlati1i nc1 / . :• ·1 1, " 

República do Chile , nº 100, inscrito no CNPJ snb o nº :n G~7.2.1B/(J(1lJ i q , J 1:r, 1 -r. 11 

representantes abaixo assinados: 

o MUNICÍPIO DE FORTALEZA, doravm1to <Jenorn inado BENEFICIÁRIO . wi:-:s, >,1 
jurídica de d ireito público interno, com sede na Av Luciano C,1rne11 0. ?~.~ ::., :-:, , 
União, Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no Cf\JPJ sob o n" 0"/ .9S-1 fiCl~.' ('11.J(1 l •.) ... 
por seu representante abaixo assinado: 

têm, en tre si , justó e contratado o que se contém n;:i !-> cláusu:as scou11 1t,,· 

PRIMEIRA 

NATUREZA, VALOR E FINALIDADE DO CONTRATO 

O BNOES abre ao BE!\JLFIC!Áf~ IO, po, t~<:> 11~ Con11;.11 (, ,,,·i ,., , .. 1 · ,,. 

valo r de RS 88.431 .480 ,00 (o itenta e oito 1111ll1óe::; , quatroct;11 :,js e :1 •111,; .· l 'I • .. 
quatrocentos e oitenta Reais), ~1 conta dos seu$ recuisos or<l .na·ic,~ ;, r· 
compostos, cJenlre ou lras fonlt~s. pnlo:; mclirsos do Funcl() llt: /\m :J, ll ( 

Trabalhador - FAT, pelos recursos origi11~1rios do FAl - Oepc-:,1lo~ F•;;,i:' 1;,1: e· " ' ' 
Fundo de Participação PJS/PAS F.: P, respeitadc'l , quanto â sua aloc.-1c;an n !, ·· · jíi .l:1,._. .. u 
aplicável a cada uma das aluuidé!S for1te::;, obsE:rvado 1) disposto •1u í \ -11,i ,_ 1, . .'1 
Segundo da Cláusula Segunda. cif~stinncin ;-i 11np!;:i n:,1<: ,)n no ht!tni t: qw , : : 1-. r ;-1 ; 1, · , -· 

Estado do Ceará, de red es de escoamento dr) flqu,,:> p!t1v1a1~; (d ,.'1 ihH i~1 :;-1 ··.J·J · · · ·:· 

Marítima. da Bacia do Rio Cocó e da Bac1.:1 do 1~11.) ívl,1rn11sl-, •p1nl ,, , i •. .. 
proporcionar proteção contra prec1p1léH,.:2io A controle de cnd1frn t1:: i·, ,; d e· , i1 · :"~1·· 

complementares vinculadas p ara pavimontaç:5o d,.1s rnall1ns v1f.1 11a:-. . , i1 :~, f:n .. :r!, , 
Quadro de Usos e Fontes do projeto oprov;:ido pelo GNOES. div,rJirJ o ,:n~ (/s . ir.-:..., 
Subcréditos, nos seguintes valores: 

/ 

};IJ 



1 - Subcrédito "A": R$ 24 .01? 798,58 (vinte e qualr,.) 1111II 1óc:s. no,:c<.,1:ni-i'., (• 
doze mi l, setecentos e noven ta (~ oito Rec:iis e c irH1L entcI e c·1:n !,C·1 it;,,,r.,~:. 

destinados à implantação dos proje tos ck: dre1w~1 cn1 11ç1 Gaci,1 cl , ; ,:,_, :,:1i1,, 
Marítima, no Município de Fortaleza/CE, 

li - Subcréd ito ·'B": R$ 29.995.678.77 (vinte e nove 1nilhoes. no-. f: ., :nt· ,,; ,: 
noventa e cinco m il , se iscentos e se tenta e oito r~ea is P. sete11:,1 ri se t1.: 
centavos) , destinados à implanlaç5o dos proj,:Jtos 1: e orc11P,~Ic:rn n;:i r ;, JrJ,: , J,·, 
Rio Cocó, no Município de Fortaleza/CF; e 

Ili -Subcrédito "C": R$ 33.523.002,65 (lnrn.:1 e três rn1IIH)es . r:Jlrinl,,,1· t()s .. , 1:1·· · ·· 
três mil , dois Reais e sesscn té.l e c inco centavos). lles ti n;-1(!0~ ;; irnpl,1• ,'. ,H,:,, 
dos projetos de drenagem na Bacia tio 1~10 Maranquap,11I10. n,_; \,'111:1, ,. ,;(, , 1, , 
Fortaleza/CE ; 

SEGUNDA 

DISPONIBILIDADE DO C~ÉDITQ 

O créd ito será posto à c!ispos1çao do OENU E.,I l\l,IC1 
parceladamente, depois de c urnpriclas as condições suspensIvé1s <J<., ,1: 1.~c.1:.:-11. 
referidas na C láusula Nona, em fLtnção elas necessidades p;,1ré1 n real1N 11;'..:-1c> ,:Jo 
projeto financiado, respeitadcl a programação financeir;-1 do Bf\lD[S . c: 1. fJ t:º,,,) 

subordinada à definição de recursos para suas aplicnções. pelo Cons1;!hn f\:lcwc:t,,.,: 
Nacional, be m como às norma s disc1pltnadorns de crêd110 r1os órgãos e ,1s cmc,1c,-:: 
do seto r público , emanadas das autoridades con1[)elc')n\es 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Os recursos da presente operação ser,10 pos tos à rlispos·ç:ê'io e:· 
BENEFICIÁRIO, mediante crédito em coma corrente aberta ern seu 11umc 11;) 
BNDES. não movimentável, na qu,11 serão e fe tuados. ainda. no n1o!T11;nlo cfa 
liberação, os débitos deterrT1inados por ler e os au tonzados con'.r;.1t11;llrnr:11l1! pt·'l ;-i 

BENEFICIÁRIO, cujo saldo to tal remanescente dos recursos seri~ HW~d,::1l,~P1ePI:~ 
transferido para a conta corrente nº ?!:> .328-Q QUE: o Ri=NEFICIÍ\Rlú pr1~<:.i11 .,., 

Banco do Brasil S.A. , agência nº 0008-6. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O va lor de cad a pr:1rco la do créd ito a ser coloc8dé-1 ,i ci ;s;>oi; r ,·,e ·k 
BENEFICIÁRIO será calculado de 8Cordo com o cnténo c:stai)r~tec,n,, ,1 e 
instituidora da T axa de Juros de Longo Pra/.o l JI P para r1 <1ete11nw.11.:,1 '!,.;' 
sa ldos devedores dos financiamento~ contr, ,t i:H.:os pe lo S 1~; ten1,.1 HNUi:~1 ;-;\ , ! .I! : : , 

novembro de 1994. 

g;'! BJVDES 
ô(,,cA,f&.--

E,nes10 C. Pl11~1in o 

t óvog~d• 



TERCEIRA 

JUROS 

Sobre o princip81 da dívida cio F3 FN í:: F IC i/\ f~ IO :n:;1::i1 iH , J' 11, ': . ':; 

1,9% (um inteiro e nove décimos por cento) ao ano (a titu lo de rc rn L1t1tJraçt,, ,), :i,~1 ; ' ' <1 

da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, divu lgada pelo l3anco cc,1lr~:1! -:; ) ll r, ,::. ! 
observada a seguinte sistemática: 

1 - Quando a T JI P for superior a 6% (§eis por cento) ao ano: 

a ) O montante corresponden te 21 parcelé.l da TJL.P que v ier a Pxc, i1 1t :1 ()·,,, 

(seis por cento) ao ano s€:i rà cap i\ali/;01cJo no dió 1 !'i (qu i11L(;; de;,,, ;\; ;·, 11,C;: . 

da vigência deste Con tr..:i to e no seu vencimcmto ou l!í: 111t : , ,t.,\' ) 

observado o disposto na Clóusulc:i Décim.1 O u arta. e apurudü n 11j •.l1,.1 1 :,t~ 

a incidência do seguinte lerrno de capiln liLação sobre o sa!do fJ e%tlor, 
aí considerados todos os eventos financeiros ocorridos no pcrioJu 

TC = [(1 + T JLP)/1,06]n1360 - 1 (termo de cap1tal1z,ição íqual ::i é1t 11 ,~ 

colchete , razão entre a T JLP acrescida da unidade. e ur• 1 111tc:1rc 
e seis centés imos, fecha c:olc t1e te , elevado à pol!~'1ci;:; 
correspondente éJ razão en tre "n" e trezento!; (~ ~,r,s·c;c-m t;i 
deduzindo-se de ta l resultado a unidacle ), sendo 

TC - termo de c apila liZc:,ção : 

TJLP - Taxa de Juros de Lon90 Pra7o, divu lg;;ida pelo Bnrv:n ~, ,y:r ·d -:, , 
Brasil; e 

n - número el e dias existentes entre a d é-1 lr1 d(> evr~n(o í111,-11H;1i,1l) ,~., 
da ta de capitaliL;-;ção , vencirnP.nto OL, liqu idac,:,ío :!:-1 ( >hr:q : :: , 1, , 
considerando-se corno evento financei ro todo r: qual,.nJ ,·1 ldl > t .,: 
natureza financeira cio qual resul te ou possc:1 res ult;:ir d!:,,r,1,,,, , 
do saldo devedor deste Con tra to . 

b) O percentual de 1, 9% (urn intc-)iro e nove c!écirnos por c r~n'.o) ao ;:1r 1P 

acima da T JLP (remuneração). re ferido no "caput' <.lesta Cl t 11 •. ~;ui;J , 

acrescido da parcela não capitalizada da T J ü) de 5c:,-ó (S8 'S por cr::ntol 
ao ano, incidirá sobre o sa ldo devedor, nas datas de ex1git)ilid;3cc do:) 
juros mencionadas no Paràgrnío Segundo ou na data de vencmV=)'l tC nu 
liquidação deste Con trato , observaclo o cl i~µos!o r1ê1 ,-1lirH}8 ,, ,~ 

considerado, para o cé'.llculo diário ele ju ros, o n t.:in1ero cJB fl in s rü-1c:c rrn!-:J;, 
entre a data de cada even to finanr:P.iro e as da tas de fix19 ihilid<1df : :i c r1Pr1 
citadas . 

li - Quando a TJLP for igual ou ir1fº rior a 6% (seis P9J_ç_Qc)_tç))_80 ori o . 

;:~~ gi ,?; .! ,r~.; ~:· (> 
:,".A,! ,.(j ,:. J· ;) ,., -'"::, ,,4 O..,:) 

O percentual de 1,9% (um inteiro e nove dócun os por cento ) ,:ic, ano ~Jci;n;, cin 
TJLP (remuneração). referid o no ''caput" desta Clé'lusul,:i, 2icrescido d~ prinm2 
T JLP, incidirá sobre o saldo devedor, nas c a!8s de ex1gih1l1d21do r:Ds Juro:, 
mencionadas no Parágrafo Sc9uncJo ou na da!í'l de ve nc 1r11ento ou ilf ;1 ricãç;10 
deste Contrato, sendo considerado, para o c,j :cu lo di~1rio de j l : ros n r ·1 Pll'f() · 1i: 

c ~{l0 
Ern c:;;o e. ,- ,,~,1i,·,o 

l 0•109•11r. 



dias decorridos entre a data de cacla evento fina nCE~iro e ,1s (:i rti ,-is oe 
exigibilidade acíma citadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O montante referido no inciso 1, alínea "a", que será capitalizado, 
incorporando-se ao principal da dívida , será exi9ível nos term os do Cir'H1s1J!:1 Oui·1:a 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

O montante apurado nos termos do inciso 1. alínea ''b" ou oo inci~,n 
li será exigível trimestralmente , no dia 15 (quinze ) dos meses dr, j,,rnc-~1rn , :dx rl. Ju il ,u 
e outubro, de cada ano, no período compreendido entre 1 :5 c.J~: jõineiro rlc 20 1 ! e 7 :J 
de janeiro de 2013 e mensalmente, a partir do dia 1 t) de fevnre1ro de 20L·,. •r1cl u~;1v,~,. 
juntamente com as parcelas de amorliw çao do pri: 1cipai e no vr:nrnrn.,ntu r ., , 

liquidação deste Contrato, observado o disposto na Cláusula Décirm i Ol.mlc: 

QUARTA 

PROCESSAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA 

A cobrança elo principal e encargos será ft:-:ila m ed1; 11 i tC: 1\1.11~;(, <:(~ 
Cobrança expedido pelo BNDES, com antecedência , p ,m:1 o BEI\JEFlC l1\ f~IO l;q t lir!<.1r 

aquelas obrigações nas datas de seus vencimentos. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

. O não recebimento cio /\viso de Cobranca ntiu ex11 ,11 1 ;:1 u 
BENEFICIÁRIO da obrigação de pagar as presli-H,:õ<:is clE: princip,11 r· o:; t ):l ' ;~rq"', 
nas datas estabelecidas neste Contrnto 

QUINTA 

AMORTIZAÇÃO 

O principal da dívida decorrente deste Contra to ciove sm p;.,~,n ;1 <• 

BNDES em 96 (noventa e seis) prestc:ições mensais e sucessivas, ç ,-1 d ,1 t11 11 é1 U::lds 
no valor do principal vincendo da clívida , divicJ iclo pelo número ele pn:sta<;üt=:; ,ie 
amortização ainda não vencidas, vencendo-se a primeira prestação ern 15 1qu•nze) 
de fevereiro de 2013, observado o disposto na Clóusu la Décima Quartri . 
comprometendo-se o BENEFICIÁRIO a liquidar com a última prestação. é)rn 1 ~) 
(quinze) de janeiro de 2021, todas as obrigações decorrentes deste Con lrn lo 



SEXTA 

GARAN TIA-RESERVA DE MEIOS DE PAGAMENTO 

Para assegurar o paçJarnen to de q1.1é1isquer obrigaçõe:: d8corrF:ntc-,:, 
deste Contrato, como o principal da d ivida, juros, comissões, pena r:onvenr:icn;:1!. 
multas e despesas, o BENEFICIÁRIO, devidamente au ioriz.ado pela Lei 9 .58 ·1. rle ::e 
de dezembro de 2009, publ icada em 08 de janeiro de 2010, no Di21rio Ofici;::I c:c 
M unicípio, vincu la em garantia , em favor do Bf\lDES. c m carálcr Í!Tevoc:~11. e l ,.: 
irretratável, observado o disposto no f:Jarágrafo Primeiro desta Clàus~:la. p,:irccl, 1'., C· L, 

quotas-parle do Fundo de Partic ipação dos Munic ípios FPM. !)em conH; paw(~I; ,•; 

do produto de arrecadação do Imposto Sobre Operações Relativc;1s á Circulaç,~o ; !r1 

Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte lnleres té1c1u,-1! (: 
Intermunicipal e de Comunicaçào - ICMS, destinc1cjas ao RENFF!C t,.\ R IO , rn1 , li~ 
outros recursos que, com idêntica fina lidade, venham a substitu i-los , no vc:=1lor 
correspondente ao das prestações do principal e ,icessórios vencíveis e,~1 :(v i,: 
período, a partir desta data e até final liqU1clé1Ção úe to<.Ji:-1s as ohr19Açõ1;,s ('.1~cr)1 r(~nr,0 s 
deste Contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

Para os f ins do disposto ncstc1 Cláusula, o BENEF ICIÍ\f~IO oim:p -:e 
a encaminhar ao Banco do Brasil S.,~., Agência nº 000b-6 e fl Caixa E:co 1ic\1 n1r.: 1 

Federal, Agência 031 -0 , depositários dos recursos vinculados ern garantra . ou ac(s; 
depositário(s) que venha(m) a suceder-ll"le, mediante o ficio exarado nos l w nim, <:1, 
/\NEXO I deste Contrato, ou por qualquer outro instrumenlo eventua l111e,l l l~ f:x:ylCi<;, 

autorização especifica para que o depositário reten!1a . néi 111pn '. , ) ;,.: d 1: 
inadimplemento das obrigações financeiras dE)Correntcs deste Co1'1 1rn to ;1 ( c:r ,1.i ,. 

ordern do BNDES, as parcelas ou quotas-parle do Fundo de í\in1::1pnçü, rJ , '.; 
Municípios - FPM , bem como as parcelas do produ to ele arrecadaçào cju 11n po~:u 
Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sot)(e Prestac()':~ . !e~ 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipa l e de Cornunicaçé"lu -- 1<:.;~Jl '.:, 
que forem necessárias ao pagam ento dos débitos vencidos e nao p~9ns na~, Hp <Y;,-1:, 

próprias, nos termos de avisos expedidos pelo 13NDES, em confornw!,-Hll~ <.<lr: 1 " :; 
cláusulas e cond ições deste Contrato. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Na hipótese de insuficiênc ia dos recursos vincu lados , 10~- lt·:nn()s ; h 
"caput" de~ta Cláusula, a serem retidos coníorme o disposto no parf1~;rê1 fc, ;:,1 i!r-: r ,c1 o 
BENEFICIARIO deverá vincular, mediante prévia aceitação cio s~\JDF~~- .y.1 1•·1 , :, 

recursos para assegurar o pagarnento das obri9ações 1inancr~iras decorr1_,n l.,1:, ; :1-:i ir: 
Contrato. 

(';-;J /;~i~t/[?f ~:.; 
&«-0 -

f.rnes:o C. PJnstill~ 

. I , 
1/;, :\ .(! /t '/• V • 

/ Advogad• 

.CJ 



SÉTIMA 

AL TERACÃO DO CRITÉRIO LEGAL DE REMUNERAÇÃO 

DOS RECURSOS ORIGINÁRIOS DO FUNDO PIS/P ASEP E DO F:A T 

Na hipótese de vir a ser substituído o crité rio legal <Je rernuner::1çé1() 
dos recursos repassados ao í-3 NDES , oriçJ inários do F~indo de Pi-1 rlic1 pa:,:,io 
PIS/PASEP e do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a re111u neraç~10 prr-ivis li'l 
na Cláusula Terceira poderá, a critério do BNDES, passar a ser efetuada rmicl ian tc 
utilização do novo critério de remuneração dos alud idos recursos, ou oulro·, ·nd !Ca(io 
pelo BNDES, que, além de p reservar o va lor rea l da operaç;io , a rfin ilH H-; r(-, rv Js 
mesmos níveis anteriores. Nesse caso , o BNDES comunicmú a ,:llloraçéio, pcx 
escrito , ao BENEFICIÁRIO. 

OITAVA 

OBRIGAÇÕES ESPECIAIS DO BENEFICIÁRIO 

Obriga-se o BENEFICIÁRIO a: 

1 -

li -

111 -

éPvlJb._ 
f.r q et,10 C. Pf:, :~t i,,.:,1 

Ari• oQade 

cumprir, no que couber, a té final liquidação da d ívici (, decorr·er.-e ,::e'., lf" 
Contrato, as "DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDEs ·· 
aprovadas pela Resolução nº 665, de 1 O de dczembw el e 1987, parc1a :rn e11tn 
alteradas pela Resolução nº 775 , de 16 de clezernbro ele 1991 . pc!il 
Resolução nº 863, de 11 de março de 1996, pela Resolução riº 8 78 de Oil :-!, : 
setembro de 1996, pela Resolução nº 894, ele 06 de março cJr:) HY)7, p<~lé'l 
Resolução nº 927, de 1 ° de abril de 1998. pela Resoluç;-10 nº 97f:i rlo ;;:1 ck 
setembro de 2001, pela Resolução nº 1.57 1, de~ 04 de março c! c~ :1.rn1e 1~ peln 
Resolução nº 1.832, de 15 ele setembro eh~ 200tJ , todé'l s d,i r·11 rc:to n:i "º 
BNDES, publicadas no Diário O fici;1I cJa Uniao (Seç tio 1), de 2~J cln ci,:7(: rrllro 
de 1987, 27 de dezembro de 1991 , OH de r.1bnl cie 19% , 24 de: sctc:n'hrc ce 
1996, 19 de março de 1997, 15 cJe abnl de 1098, 31 de outubro de ::oc1 1. '.~:; 
de março de 2008 e 06 de~ novembro el e 2009 , rc~s pec,1va rnentc~ , ., ,J' i 
exemplar é entregue, neste ato, ao BENEFIC ll'd..z lO, o r:1ua!. ..=ipc.>s t:),-; ié,r 
conhecimento de todo o conteúdo elo mesmo, declara ace1tà-l<) e~); :10 p:::irJ ,: 

in tegrante e inseparável deste ContrD!o , p<.1ra todos os fins e efe1".í..· ~-. Jl 1rir! 0c,y; 

utilizar o total do crédito no prazo de até 30 (tnntn ) meses, ,1 umtnr ,-Jii d:l! r1 
de assinatura deste Contrato , sem preju izo ele poder o n NPl: s. ;m:cs ,-:i t 

depois do termo íinal desse prazo, 80 abrigo das garantias cons tituíc !,:1s nris!o 
Contrato, estender o referido prazo . mediante expressa autori..,- ;:i \:,.,c ;>\;,· ,11;1 

epistolar, independenternente de outra lorrnaliciade ou re~Jis!ro; 

apresentar ao BNOES, no pra7o c!e até 180 (cento e oi tenta) cl ias , co•1 1;:1( io d 

partir da liberação da última parcela do crédito decorrente des le Con tr8to n 
Licença de Operação do proje to or;:i fin anciado, oficié'l lrnente p t1 :;l1céHí8. 
expedida pelo órgão competente, de âmbito estadual. in teqranie elo Sistr~mn 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) ou , ern cc1n-'l tc!r s up !0 tr110. p(:ic; 



Instituto Brasile iro do Meio Ambien te e Recursos Néltura1s l::Z<,;r1c, ·-1,~vE·1s 
IBAMA; 

IV - adotar, durante o período de vigência deste Contrato ns rn Rcl idas E-: ,-,ço.=::, 
destinadas a evitar ou corrig ir danos ao meio ambier1te, se~Jt.Jré1nç;:1 e n, ,~c!l( :;nc1 
do trabalho que possam vir a ser causados pe lo proje to dP. c;tH~ tr;:-1'.2! e·, 

Cláusula Primeira ; 

V - manter em situação regular suas obrigações junto aos órq;.."'1ns ,it , 11:r :1•: 
ambiente, duran te o período de vigência des te Con!r cl lü . 

VI - observar, durante o prazo de vigência clcste Contré.lto, o di:;postn ·1 ,, 
legislação aplicável às pessoas portadorns de oefi cióncia; 

V II- incluir, a partir da data de cele tm1ção deste Conlrnto , inclusive , em c 2ic!,1 
exerc i c io financeiro , ern sueis proposlí'ls de or<,:an,E-)nto ,rnual e µ luri;_l( 1uc? I U· . .

investimentos, as parce las ou quotas -parte oo Fundo ele Par licipa\Ju .: 1,:., 
Municípios - · FPM, bem como c1s parcelas do proclu to de orr:1u 1:!é.!r;(!,J :: :, 
Imposto Sobre Operações F~elG1livas a Ci rcu lação de Mercc1dori ,1:~ ,_ -:-.i:) · ,1 ,.: 
Prestações de Serviços de Transporte ln lercstacJuél! e ln!(:·f"I' unH. q .;,1 , · , !· 

Comunicação - ICMS, destinac!;-1s ao f:3E NF.FIC IÂRIO, ou outr('):.; 'l'·. w~-· ,: 
que, com idêntica finalidade , venham a substitui -lo no rnont;:rnle ,·,,:;r é:,~.;-,1 !e. 

ao pagamen to do principa l e acessórios decorren te s da opern r; ,:io. 

V III - comprovar, durante o p razo de uti lização dos recursos, e:n c;--1cl;-1 u1.erc c,o 
financeiro, a inclusão na Lei Orçamen tária éHlLJél l e no Ptan<..' P !l m;:1n· :cll , ,1i1 
vigor do BENEFICIÁRIO, na catego ria econômica de Despesí-1:s 1:e r>q~1t,1: 
dos investimentos a serem realizados com os r,c: cursus prnvt--:1 ;11-wli ;::·:, r~ ,, 
BNDES e çom os recursos próprios de contrapart,d;:, , no rno11!2.11 1c, 1rn111r · ,u 
necessário à realização elo proje to mencionacJo na Cláu5ulê-J Prr m ~::;r,i _ 

IX - aportar os recursos próprios previs tos pma ;,1 execuç~u dn pn- ,je1n 
mencionado na Cláusula Primeira, nos montan tes t-":! p razos ciofin1dus 11 0 

Quadro de Usos e Fontes constante do projeto aprovndo pe lo BNDES, I.Jér:1 
como, e m sua totalidade, os recursos necessários à cobertum de ev1:ritu~1, ::; 
insuficiências ou acréscimos do orçamento global do proje to fin Hnc1mlc, · 

X - mencionar, em todo e qualquer material informativo rolacionac!n ,1 li1·- 1 , ·\ ;:1r :1:1 

do projeto, a utilização de recurso s onointmos el o oovcnio f0.d~n 111c,, , -,;. 
com a colocação de p laca no locnl de sua ro<.1 l1zoç{FJ. con!orrn(, n1n(1:! •J ; . ;·,, 
fornecido pelo BNDES: 

XI - encaminl1ar ao 8NDES relatorios trimestrais dP proçirc:;so í1s 1f0-f' n;.:1,;e,r,:·, c1 · 
projeto, com a análi se qualitativa de desvios P. de aspectos re levanlfi 0;:c,rr 11cn:~ 
de seu andamento, devendo os m esmos ser consider;:idos s,1tisf;..ii0ric)::. i-r: I, 
BNDES; 

X I! - não ceder nem vincular em íavor de <1u lro creci or. s,:Jrn µrévi,1 s11w,-i,1c1;1 , !-.i 
BNDES. a rnesma espécie de reco ita vinculaci ,3 rios tcmno'.-, tl .i ',n1,·1:lí1 
Sexta: 

X II I - npresentar toda a documentação necessaria , sempre qut=: :-;1Jhr:1 l ;.1; l;~ JH r;; 
acompanhamento da operação; 

XIV - notificar, nos termos de minuta constante do ANEXO l i a este Cnn! r;1I<, r:,'1 
cumprimento ao disposto no art. 2° da Le i nº 9 452. de '20 c.le mnrço Je 1 ~') :' . 
no prazo de dois dias úteis , con tado da clal8 ele receb imento d,J l1ber, 1e;~o ci 

, . ., 
// ··/ 
r: J 
V 

./ 
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~J BNDES 
todos os partidos políticos, sindica tos d(~ lrabr1lh8dores e on:1cJ;1<'Jcs 
empresariais sediados no Munic ípio. o rncebimento ele cacJa u1nn e;, ·, 
liberações de recursos oriundos deste Contra to , 

XV- comprovar ao BNDES, em ;:ité 5 (cinco) dias úteis ..i contar do rc,;eil1n1e11:oJ 
das liberações de recursos, a rea lizaç~ío das nolí ficac;:ões referirl:i s nu 1lt:: ·11 
anterior, mediante a élpresentac;é'i o de "Declaração·· a ser ur·, it1da ~1t; J, J 

Município e firmada pelo seu representante legal, segundo n111 1u \éJ cc,n~1.,J•1 t: : 

do ANEXO Ili a este Contrato, ciente de que o órq5o fi nanciador puw~réi ,3 

qualquer tempo, verifica r a veracidade dessa declr.1raç~j o: 

XV I - atualizar o Plano Diretor de Drenagem Urbana u21 F~eg i,:10 fvletropolt :,i: 12. dt: 
Fortaleza, atual l:Jlano de ManeJ0 do Águas Pluviais Urt>a m:is Hn 1 c.lll·: í,i (-,1:1,tc 
e quatro) meses contados a partir da assi11;:1tura clesle Conirr1t l°J 

XVII - encaminhar anualmente, durante o prazo de OS (cinco) anos. prorrog,.w&is por 
igual período, con tados a parti r da data de assina tura llo cunlrcüo , ,~s 
seguintes informações: 

a) quantidade de casos de enfermidades dn vP-icu iaçi'.'lo h idricé1 re,0;;s lr,:irlo:, 
no IVlunicipio, obtidos por rneio da Secrelaria de Sr.1 t'.1de: 

b) quantidade média anua l de colif orrnes \(~rn1olole1 an'.e:.i ... 1ínn,:;,1 rn ::, 
principais corpos hídricos. praias e ecossistemas que ,:-;s 1i!)íW 1 

relacionados ás áreas de influência elo proje to . obt1clos por PH)1n :·!d 

SEMAM e SEl\!1/\CE; e 

c) número de ocorrências regis tradas, relacionadas às chuvzi s ,: SG,1s 

consequências , como também os índices pluviométricos anua,.:; , ohl1(fl,s 
por meio da Defesa Civil de Fortaieza: 

XVIII- envidar melhores esforços para aprimoramento <~ 1n.-11or clc l,-1lh,m 11 ::1 :,, L h 

informações de~ trata o inciso XVII, 

XIX - contratar em presa especializada na prestação de serviços cJe r1u:1ilc)f'i:1 ri 

avaliação externas, com o inicio da execução do objelo contr;:citado ern ;Hó : i 
(um) mês contado da primeira liberação de recursos (!esw Con trato ,:: qu8 :,t , 
estenda até a final conc lusão do projeto , com a previsão de. pelo mcnns. :1:: 
seguintes obrigações: 

r.~ ,... ., fi ., •• , , • • ,.. 
!i?J ~:; I ,} i t.1 J.,} t~: ~:.11 

6~{,!J_ 
E.rnes~o e. i> lnstio~ 

a) elaboração de rela tórios gerenciais mensais , contendo 111fnr1,1,::çh~::~ ,·. 
dados relevan tes, inclusive sobre o curnpnmen \o cl:3 exn~;uc.:;1 n ' i:; ,:.-! 1: 

financeira do projeto mericionatio na Clausula r:inrne1ra. c-bsr:rv;.1nc•n ?:º 
d isposições contidas na Instrução Norn1,:1liva nº 25 , d,~ 09 cr,i ju1,!10 df·· 

2009, e demais lnstrução(ôes) Normalivc-1(s ) espflcífiu 1s é1 c;e;r1(~': 1 J 

editada(s) pelo Ministério cl c'ls Cidadc;s, inclusive quanLo 2i penudic1c:a,k 
da realização dos relatórios gerenciais e o conteúdo dos mesmos: 

b ) elaboração de Rela tório Final ele lrnp !Hntnção do projeto, ao te rrnu1r1 d;-1 ,; 
intervenções ; e 

e) prévia autorização no contrato de pres tação ele serviços p ;-ll'a que: o 
BNDES solicite , caso necessário. diretamente â crnpres8 enec1rrc:1(J<-;cJ ,1 dt-i 
sua execução, informações que entenda necessárias e complenw1 it, 11 <:~; 
mediante simples comunio -1çáo por escrito . d ispensada qu,1 lquc)1 uut; ,1 
formalidade . 



NONA 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO CRl~DITO 

A utili zação do créd i to , a lé1n do cumprimen to. 110 quu c~"Ju:1c1 , ·:1 : 
condições previstas nos artigos 5° o 6° dêis "DISPOSIÇÕES APLICÀVEiS AOS 
CONTRATOS DO BNDES" ret romencionaclas, f~ das est;:1bc!eciclé3S nn:; "!\IOl'~Mf:.,S 
E INSTRUÇÕES DE ACOMPANHAMENTO". 8 que se refe; e o i:irt, l]o ~ · : l,0i::
rnesrnas "DISPOSIÇÕES", fica suje ita ao atendimento das se9uintes: 

1 - para utilização da primeicª- parcela cl 9 _ _ç_rg_gj!_Q: 

a) abe1iura, pelo BENEFICl/\f~IO , de conl8 corrnn lr~ junto ao E:\Nül=.S , 

b) comprovação do re cebimento . pelos l)émcos clepos1rarios. do d or.~;r11L!rito 

previsto no parágrafo primeiro da Cláusula S<~xta: e 

c) apresentação ao BNDES de cópia autenticada da publicação do extr;i tn 
deste Contrato, no ve ícu lo oficir.i l de imprensa ela scrJn no 
BENEFICIÁRIO. 

li - para utilização de cada parcela do crédito: 

a) inexistência de qualquer fn to que, a cn téno cio GNIJES, 11(:1~)1;~ ,; lt•:r,n 
substancia lmente a situélç5o cconôm1co·-finance ira do B l~/\IEFIC:Ar~ 1,-, ') t : 

que possa comprometer a execução cio empreendimento C í cl fi n,-11"11 :i;;i 1, i , 

de forma a alterá- lo ou impossibilitar sua realizaç~"io , nos te rrnw; prnv, ~;:ry, 
no projeto aprovado pelo BNDES; 

b) apresentação, pelo BENEFICIÂf~IO . ele Certid ão Negé1l1va d l; L.•eiJ:·o'.·. 
CND ou de Certidão Positiva de Débito com [: feitos de f\J eg z.H1 . .:~1 r •1'i > 

EN, expedidas pela Secretaria clé:1 f~eceitêi f-ecJEm=il do Dr;1~:;1 f. por 1~1f:1c r ,;1 

INT ERNET a serem extraídas pe lo BENEFICf/\i~ IO 110 1-: n u,º)Wçc . 

wwvv.r_~ce itCJ .fa?..füldêl qov.br e v0rificadas pelo BNDES no mesrno. 

e) comprovação da regularidade previdenciária rc lncionac;n c10 :·r:q; ri H: 
próprio de previdência social, mediante a r:1presentaç;10 elo Cnriifi:· rH lr; · 11: 

Regularidade Previdenciária .. CF-1P . E)Xpeci ido pelo rv1 1rHstnnn ,n 
Previdência e Assistência Social , po r meio ela INT [RNET , a sm VC!ilf1cw :,~ 
pelo BNDES, no endereço ww~.rnp;:Js .qov.[)r (arl. 7°. d;-1 Lt:?i 11 1

' f) f · 7 , d<> 
27.11.98 e Decreto nº 3.7 .88 rle 11.0'1 .200 1); 

d) cumprimento da obrigação estabe1ec1c1a no inciso X cJa c 1::1t1 :,ul;1 U1 i,r,,;, 
deste Contrato; 

e) comprovação de regu laridade de si tuaç5o peran te os órgôos arnhic:; 1ldi',. 
ou quando tal comprovação já tenl1a sido apresenla dD e esteja c:rn v11,o: 
declaração do BENEFICIÁRIO sobre a continuidade da va lidade de 1.:11 
documento; e 

f) apresentação, preferenci31mente por rne io ele arquivo clo'rônico, d(J 
listCJgern contendo dados que 1dentifiquein os bens correspo1:1 ic~1 Ht:-:-. ;,. 

parcela do créd ito a ser u ti ltzfld a. cJiscrirn in;.:indo o eouip2w ,r~11 :r1 , , 



fabricante, o valor . assim como outras info rmações qu~ venh;:ip, i.1 S!'1r 

solicitadas pelo BNDES, de form a a r.omprovar que as rn;'.1qu1n;-is e 
equipamentos adquiridos çorn recursos deste Con!r.:i to estAo 
credenciados no BNDES. 

Ili - para utilização das primeiras parcelas de cada um dos subcréclilos. ·'/\' . · G. e 
"C": apresentação das Licenças de lnstalaçãü das intervenções previstas nc·', 
Subcréditos "A" , "B'' e "C", oficialmente publicadas, expedidas rio!o nrç;rio 
competente, integrante do Sisleméi Nacional do Meio Ambiente (~)iSf,J/1.lvlt,). 
ou, em caráter supletivo, pelo Instituto l3rr1sileiro do Meio Ambiente: (" F~r.~r;ursc,·; 
Naturais Renováveis - IBAMA. 

IV - para utilização de cada urna das parq~,la~_çi_Q._ credito posteriores <-1 prin-H·2lfr1 

a) comprovação de terem siclo cfetuaclas as noti ficações a ~oc:os os p;::1r1. ll,F 
políticos, os sindicatos de traba lhaclores e as entidadP.s ernp:-0sr1ri;w~ U)1'1 

sede no Município. median te a ;:1presentação, í:l O m,1m:S. ,:.1 

"Declaração" mencionada no itern XV eia Cláusula Oit<.lvél ; e 

b) comprovação da aplicaç8o da parce la anterionrn)nle u:il iü 1d:J 

V - para utilização da última parce la do crécli to : 

a) apresentação de Re latório Fina l de Implantação do empreond inH11lo, 
elaborado pela empresa especia lizada na prestaç30 óH serv1r;:os c:tJ 
auditoria e avaliação externc1s, é, ser contratada con for~lie prc·;:s to nn 
Cláusula Oitava, inciso XIX, ílCornpanhado de 

a.1) atestado pelo Prestador do Serviço cJa plena func1:::iria1'd,v·i::'l ~1c, 
empreendimento e de que o mesmo se apresen ta l)rn cow!1çócs 
adequadas para operação: e 

a.2) comprovação de recebimento e aprov~1ç5o pelo Pres tador do s,~rviÇ'.) 
do cadastro técnico do empreendimento. 

DÉCIMA 

INADIMPLEMl;_NTO 

. Na ocorrência ele inadimplemento das obri9ações ê1ssu,rndac, i;r-,i() 

BENEFICIARIO, será observado o d isposto nos arts. 40 a 47 .;\ c!a s "DISPOS IÇÕES 
APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", a que se re íe re a Ch:ilisui,; c_ 11\:!\ : 1. 

inciso 1. 

(rJ 



DÉCIIVJA PRIMEIRA 

MULTA DE AJUIZAMENTO 

Na hipótese de cobrança judicia l da clivida decorron te clF:~:tn 
Contrato, o BENEFICIÁRIO pagará rnulta de 10% (dez por cento) sobrn o pr1r;c1pr11 G 
encargos da dívida, além de despesas extrajudiciais, judici ais e tio1 :ornrin:, 
advocatícios, devidos a partir ela data ele propositu ra da medida JU(ilc1;,I ( :,-) 
cobran ça. 

DÉCIMA SEGUNDA 

LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA 

Na hipótese de liquidação antecipada ela divida. serão libP.racJ:.is ª"' 
garantias , aplicando-se às demais obrigações o disposto no art ·1 f~. p;.; r;3qr;cifo 
segundo, das "DISPOSIÇÕES 1-\PLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES'' 
mencionadas na Cláusula Oitava, inciso 1 

DÉCIMA TERCEIRA 

VENCIMENTO ANTECIPADO 

O BNDES poderR cleclé'HéJr ve11cic!o anteciparJarne11:F2 ,:~:=:t() r ,r, ·P 0c,. 
com a exigibilidade da dívida e irned iatr.1 :--ustHÇ~"lo de qualquer dese1; !.:o!:.,o , ,,,; , <1 1(: - . 
das hipóteses previstas nos ariigos 39 e -10 dc1s "DISPOSIÇÕES APLICÀVEJ S f.1.O~~ 
CONTRATOS DO BNDES", a que se refere c1 Cláusu lcJ Oitr1va, inci: ti · • 1,,,. 
comprovada a aplicação dos recursos concedidos ao BENF.:: FIC!/\r,10. c1·i 

decorrência da presente operação, em fina lidade d ivc:rsa ela previsld na Clc1ust.i<1 
Primeira. 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Na hipótese de aplicação cios recursos concedidos por est:; Cu1 ,l1 J '. '.1 

em finalidade diversa da prevista na Cláusula Primeira, o BNDES , sem prr:Juiz.u rJn 
disposto no "caput" desta Cláusula, comunicar{~ o fato ao Min is té rio íJú t)l1i:;o í(:dr,r:.i: , 
para os fins e efeitos da Lei nº 7.492, cJe 16.0(1 .86. 

....... 11 . • .,. .. ·~#'" 

~~ BruLJt::> 
~~A-/29-

Ernesto e. Plastl',a 
Advogado 

11 



f~j fBNDfS 

~-~ R ~~, r r'::1 <r: -r" f,}.d ,~ ! \Í ,~ , , .;:.11 ,.,"$ 

FI. de assinaturas cio Contrato de Financiêlrnento Mediante Abertuw ele Crédito nº 00.2.15 1 <I i q ,a, P. J1 l ' C! s, 
celebram o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social· 8NDES e o Munic1pio d e f·ortale;.,,(Ci' ) 

DÉC IMA QUARTA 

VENCIMENTO EM DIAS FERIADOS 

Todo vencimento de prcstaçi'.lo de amortiz.aç5o <I< '. ;)nn1·1pdi (·: 
encargos que ocorra em sábados, domingos ou f1~nc.1dos nacion;:i is. c~,tc1LiL. i1 1:.; , 
distritais ou municipais, inclusive os banr,ários, scró. paro todos os í1ns o ,;fc:1·J:,, , 
eles te Contrato, deslocado para o primeiro di,1 útil subsequc~nte. sendo cs W 1C.':1((J0!~ 

Cé1lculados até essa data, e se iniciando, também a pél ti ir clessa dal ZJ. o pn •-1crh 
seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos dc3sle Contmto 

PARÁGRAFO ÚNICO 

Para efeito do disposto no CJput destiJ Clàusulé1 , satvo :H poc, •,, .. ,< , 
expressa em contrário, serão considerados os feriados do lug;1r onde <~st ivc:r il ~J), :t· 

do BENEFICIÁRIO, cujo endereço estiver indicado nes te Contrato . 

O BENEFICIÁRIO apresentou a Ccrtidf.lo Positiva co in !: f:-:1!rb ' !t,· 

Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciá rias e tis de f'mrn1ros 
CND nº 794582010-05001051 , expedida ern 20/09/2010, pe la Secre t3ri,1 cl,·1 !~e:co, t:.~ 
Federal do Brasil, com validade até 19/03/201 1 

As foll1as do presente Instrumento sf10 rul1ricadas por l.:nies:.c
Cavalcanti Plastina, advogado do BNDES, por autorizélçfio dos repr8sentémi.8~, 
legais que o assinam. 

E, por estarern justos e contra tados, íirrnarn o prrJser i l(·: c 11, e• :· 
(duas) vias, de igual teor e para urn só efeito , no presença elas teste r"a.1nl1,-,,, ni!c1•.<! 
assinadas. 

Pelo BNDES: 

Pelo BENEFICIÁRIO: 

E:lht 1í/L-
e,ncs1\, C. Pla:::tt11 ~ 

J. dvog~d~ 



I 

:.;~7' R f1 ~ .r ... ~ ir:-( ' 
,,;!,..; ... ~r:,,t _,.., . .J 

é,;(,,.1,,C/(y,~ 
·;_1 uc"Iº e . Plasti"a 

.o cvogado 

ANEXO ! 

MINUTA DE OFÍCIO A SER ENVIADA PELO MUNI CÍPIO J\i_§_l 
INSTITUIÇÃO(ÇÕES) FINANCEIRA(S) NA(S} QUAL(IS) HE.CEBE OS REPASS~l~ 
DOS RECURSOS VINCULADOS EM GARANTIA (após o recebimento p~~~ 
gerente responsável, identificado por meio de assinatura e carimbo, o Ofi ci<2. 
deve ser remetido ao BNDES para fins de liberação de recursos) 

O fício nº .. .. .... ... ... . 

Pelo Contra to de Financi21rnen lo Mediante Abertura ele Crecfilo 11 '' ;lJ ,: : :., 1-: ~. 
celebrado ern de .... . _ _ de 20( o] . entre o Bancu Nc:1c1or1<1I dt, 
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, empresa púb licc:1 fe<.ierêl l cu111 su,J(l 

em Brasília , Distrito Federal, e serviços na Cidnde do r~io d<-:: Jnnoiro-f~J . nc1 ; \ veniclé1 
República do Chile nº 100, Centro , e o Munic ípio de Forta le1..21. pessoa Juricl1cd dE:i 

direito público interno, com sede na Prefeitura. FortGlcza , [s\ac;o do Ce,11 ci 11c1 /\., 
Luciano Carneiro, 2235, bairro Vila União, inscrito no CNr J Sl)I) u 1, 
007.9 54.605/000·l-60, foram vinculad,Js. ern favor do ~3NDES . e1n qar.3n11;.-; , 1-~11 
caráter irrevogável e irretrali~vel, <:1!e ;:1 fina i liquidação de todas élS ,jlir1:J··;,_J1~:~ 
assumidas no mencionado Contrato, p21rcelé1s ou quotas parte do h111c,J .lt~ 
Participação dos Municípios - FPM b(~ITl como de p<.:1rcelas do ;·1ruout~) .J,: 
c:i rrecadação do Imposto Sobre Opernçócs 1-(ela tivas à Circulação de rvlu1 U Jc.i(,, :,, '. , . 

Sobre Prestações de Servrços de Transporte ln!ereslé1dual e In ter r.1L,rncq~,1 I , . .1 , • 

Comunicaç:ão - ICfvlS , ou de outros recursos que, com idêntica final1d;-1uc· ._,;"r" " ' t : 

substitui-los, destinadas ao BENEf=JClÂi~IO, que fo rem necesstJr ins !Fu ,;; 21-;,'·, , ·'-'.l' r 1· 
o pagamento ele quaisquer obrigações finé)nceiras decorren tes do 1d<,ndc Co• ,' r.,: · 
devendo a retenção ser efetuada sorn ante a partir da ocorréncia d9 1r::1rn ; rw,11, n 1L~ , .· 
de obrigação financeira . 

Corn base na autonomia dos Municípios pa r;J a gestão de seus recurso~;. ,: :nnr.., .. , 
em vista a obrigação contratual assumida por este tv1un icipio. autorizo esse l-foni:O ;:, 
relt::r, observado o disposto no itern seguinte úestt~ exped iente, à conta o ord(;rr .:<.1 

Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social - BNDES, pélrcela:-; cu 
quotas-parte do Fundo de Participação dos rv'l unicipios-FPM. bem corno as p;11 1_x,i.i :-, 
do produto de arrecadação elo Imposto Sobre Operâçôes l'\elativas à Circula<_;du clí~ 
Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de l rnnsporte int8restr1í.iua i , 

In termunicipal e de Comunicação -· ICMS dnstinadas ao fü~nefic,áno , em n,cHit,w l!·, 
su ficiente para a amortização das obr19r1ções finance1ré~s resultan tes do Conrr;:ii ,, 171P 

apreço. 

llrn o. Sr . .. ..... ...... .... .. . .... . . 
rv1.o . .... ...... ....... .. ... .. 
Banco. [•] 
Agência [ • ] 
[o] 

j110:l . 
p.;,if' , 

../ 



Caberá ao Banco Nacional de Ocsc..)r1volvi n1ento Econômico e Soc ié1 I BNDf:~; 
informar a esse Banco a ocorrõncia do inadimplemento financeiro e o ,no : 1tL:1'.tC du •·; 
recursos a serem relidos, median te aviso de débito, de forina a pcJrr111t1r . onsL~: v~dci ·-. 
as demais disposições contr21tuais, su1riariadas 110 rrn rágra fo seguin te, D cui,:>,,a1,J,u 
dos recursos à disposição do credor, na conta nº DEGOV-32 .0007 .H, cl é.J í\.JE::1;c:a 
Centro do Banco do Brasil S.A. , na Cidade do Rio de Janeiro·- R.l . 

Sumário do Con trato : 

1 - Beneficiári~: . MUNICÍPIO DE FOl~TALEZA (CE) 

li - Valor do Crédito: R$ 88.431.480.00 (oitenta e oito milhões, qualrou:1 1\u~ <-: lf!!Gi 

e um mil. quatrocentos e oitenta Reais), divid ido ern 03 subcród itos . 

1) Subcrédilo "A": R$ 24 .912 .798,58 (vinte e quatro milhões. novecc1i to:; e 
doze mil, setecentos e noventa e oiio Reais e cinquenlci e oito cent<,\10,,). 

2) Subcrédito "B": R$ 29.995.678 ,77 (vinte e nove milhôes, novecen tos e: 
noventa e cinco mil, se iscentos e se tentâ e oilo l~ea is e s()icnl.:.1 e :.;etc 
centavos); e 

3) Subcrédito "C": R$ 33. 523.002,GS (trinta e três mi lhões. qu1nlH'1'1\os e 
vinte e três mil, dois Rea is e sessenta e cinco centavos) . 

Il i - Prazos: 

a) Carência: até 15 de janeiro de 2013. 

b) Amortização: em 96 (noven ta e seis) p resté;içôes mensu1s t~ :,u c(' :· .. -1 .. ::. 
vencendo-se a primeira em ·15 (qu inz(~) de fevereiro de 201 2 e é.i úi:rr 1.i v11 1 :., 
(quinze) de janeiro de 2021. 

IV - Juros: 1,9 % (um inteiro e nove décimos por cento) ao ano, (a titu le :.k: 
"remuneração"), acima da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, divulçiada pel0 
Banco Central do Brasil. 

Solicitando os prés timos de V. Sa . péJra o r:u111prinH)ntu da:·, 
obrigações contratuais a ca rgo deste íViunicip10. renovo p rolestos ele: i~;;l 11 ;1é1 f·) 

consideração. 

Ciente e De Acordo: 

BANCO ................. . 

.,B))IDl:S 
t:,,tud?fl.---· 

E,nosto e. Plasti111i 
todvogadct 

PREFEITO 



ANE XO li 

MINUTA DE OFÍCIO A SER REMETIDO PELO MUNICÍPIO A PARTIDOS 
POLÍTICOS, SINDICATOS DE TRABALHADORES E ENTIDADE~, 
EMPRESARIAIS, SEDIADOS NO MUNICÍPIO, NOTIFICANDO DO RECEBIMENTO 
DOS RECURSOS LIBERADOS (a ser remetido no prazo d e dois dias (1te is . 
contado da data do recebimento dos recursos liberados) 

Ofício .. . (sigla do setor remetente e ) nº . ./ 2 .... . (Localidade} ... , . de (m cs, por 
extenso) ... de 2 ..... 

Senhor Presiden te , 

Em curnprimento ao disposto no é1rtiyo ;)º d;:i 1. ei n c, S:l :-S:> 1:1 7 ·k · ~l( , 

de março de 1997, comunico a V. Sa . que o E~ANCO NAC:01~ 1\ ! r-!i· 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCI/\L - BNDES, efe tuou, nn d1 c.i . :J,., 
... (por extenso) ... de 2 .... .. . , lilJeração ele recursos financeiros pêlrn esse fvl un,, i r:10 

de " .... .. ...... no âmbito do Contrato, [o]. no va lor tota l de R$ . (valor por 
extenso da parcela liberada) ..... . 

Aproveitamos .a oportunidade para manifestar a V. ~-;;1, : iC1s :-; r,~; 

protestos de estima e consideração. 

--- - -----··---- · -
Responsável pelas informações: 

.... .. . (nome ) .... . 
..... (cargo e setor) .. 

Ao 
llmo. Sr.Presidente do ... . (denominaçao ci o part ido po lítico , sincli c ;~ t(, d1: 
trabalhadores ou entidade empresaria l ) 
.. .. (endereço completo) ... . 
.... (CEP) ... 

:•:, 



~NEXO Ili 

DECLARAÇÃO A SER ENVIADA PELO MUNICÍPIO AO BNDES (a ser rcn ie t i<fa 
no prazo de cinco dias úteis, contado da data de liberação dos recursos) 

DECLARACÃO 

O Município de ..... .... .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. , pessoa jur iu1u.i de cl1r,J1'. i 

público in terno, com sede administrativa na ... (endereço completo). E:;!,J:Jo i.!l~ 
........ ..... ...... . inscrito no CNPJ/MF sob o nº .... .... ... ..... , por seu reprcscntr1:-'llc it:\J,d 
.................... (identificação e qualificação completas, corn indicação do cargo ou 
função do representante legal, indicando o instrumento delegatório ele 
poderes na hipótese de o Prefeito não ser o signatário) ... ... , declD1 ri r10 i.~/\1\lCC 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDFS. p éHc1 

efeito do disposto no artigo 2° da Lei nº 9 .452 . de 20 ele março de) 1997 :1ta, 
notificou todos os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as r:: ntid,'ldcs 
empresariais, com sede neste Município, d A liberação de parce la do cró<.!110 1:1elo 
BNDES, referente ao Contrato [(denominação completa). nºs (quando hou ver) ] 
celebrado em .... de .. .. (por extenso) .. de 2----

Este município está ciente de que as providências ci0cl<1r,1, i,:·: '., ::\ . li 1 , 

praticadas neste documento poderão ser objeto de vcrilictição a q.i<.1 lr,i :,.:r ll':111 1", 

pela instituição financiadora. 

O representante legal do declm ante esl~1 CH.:lnl(-}, iguéll tnr·rnle. d t: 1; 11c 

a falsidade da declaração ora prestada acarrn lará a élplicação das sançôcs lu~i:·.i.:; 
cabíveis , de natureza civil e penal. 

f;J Jlf~§.(]},~;5· 
6ufzz-

í. nndt ,> «: r.>lr, ~ ;1 11 ,1. 

J\ tlV(J !. fl•"'-

...... .. (Locnlidade), ... de . .. (por cxtcnso ·1 de . 

. _(assinatura) _ _ 
(Nome do Município) 

1 . 



lÚFORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVII FORTALEZA, 08 DE JANEIRO DE 2010 Nº 14.220 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI Nº 9581 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 

Autoriza o Poder Executivo Mu
nicipal a contratar empréstimo 
com o Banco Nacional de De
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES), para finan
ciamento de obras no âmbito 
do Programa DRENURB Forta
leza, e da outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a contratar junto ao 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) operação de crédito no valor de R$ 88.431.483,39 
(oitenta e oito milhões, quatrocentos e trinla e um mil, quatro
centos e oitenta e três reais e trinta e nove centavos). § 1 ° - Os 
recursos oriundos desta operação de crédito serão destinados 
a um conjunto de ações que visam a melhorar a qualidade de 
vida da população de Fortaleza, mediante a implantação de 
ações de melhoria de drenagem urbana, ações de controle de 
cheias e da recuperação e manutenção do meio ambiente 
natural nas áreas das macrobacias do município, bem como de 
recuperação e ampliação da infraestrutura urbana. § 2° - A 
operação de crédito de que trata o caput deste artigo será 
processada nos termos da Resolução nº 43, de 21 de dezem
bro de 2001, do Senado Federal, das demais normas de re
gência. Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, 
como garantias, as cotas de repartição constitucional previstas 
no arts. 158 e 159, complementadas pelas receitas tributárias 
estabelecidas no art. 156 da Constituição Federal, nos termos 
do § 4°, do art. 167, bem como outras garantias em direito 
admitidas. Parágrafo Único - Caso haja insuficiência de parte 
dos depósitos bancários necessários para a quitação dos en
cargos contratuais e/ou na hipótese de extinção das receitas, a 
garantia será subrrogada sobre os fundos ou impostos que 
venham a substituí-las, durante o prazo de vigência do contrato 
de operação de crédito autorizado por esta lei. Art. 3º - A ope
ração de crédito autorizada por esta lei terá suas condições de 
prazo e encargos financeiros definidos a partir das normas 
estabelecidas pelo Ministério das Cidades, BNDES e pelas 
autoridades monetárias nacionais. Art. 4° - Fica o Poder Execu
tivo autorizado a: 1 - Abrir, em qualquer época, os créditos adi
cionais destinados à aplicação dos recursos de que trata esta 
lei, indusive os valores necessários ao atendimento da contra
partida; li - Firmar contratos aditivos, convênios e acordos 
necessários à implementação do referido programa. Art. 5° - O 
Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais e plurianu
ais do município, durante os prazos que vierem a ser estabele
cidos para a execução dos empreendimentos e para o financi
amento, dotações suficientes aos investimentos e pagamentos 
das parcelas de amortização e encargos financeiros decorren
tes do financiamento, bem como valores de contrapartida de 
recursos próprios nos empreendimentos. Art. 6° - Esta Lei entre 
em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 30 de dezembro de 2009. Luizianne de Oliveira 
Uns - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

ATO Nº 9965/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
tornar nulo e sem efeito Ato nº 8844/2009, publicado no DOM 
de nº 14.190, datado de 23.11 .2009, em virtude da existência 
do Ato 8507/2009, publicado no DOM de nº 14.182, datado de 
11.11.2009. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 30 de dezembro de 2009. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva -
SECRETÁRIO DE ADMINl~_!~~~O. 

ATO Nº 9966/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do art. 41 , item I da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta
leza, publicado no DOM nº 9.526- Suplemento de 02.01.1991, 
KELL Y KARINY CHAVES MELO. do cargo em comissão de 
Encarregado de Atividades Técnicas, simbologia DNl-1 , inte
grante da estrutura administrativa da Guarda Municipal de 
Fortaleza, constante do Quadro Permanente - Parte 1 - Cargos 
em Comissão, a partir de 02.01 .2008. GABINETE DA PREFEI
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de dezembro de 
2009. Luizianne de Oliveira Uns - PREFEITA MUNICIPAL. 
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA
ÇÃO. 

ATO Nº 9967/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do art. 41 , item 1, da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta
leza, publicado no DOM nº 9.526- Suplemento de 02.01.1991 , 
IVONE GOMES DE sA. do cargo em comissão de Vice-Diretor, 
simbologia DAS-2, da EMEIF Aldemir Martins, integrante da 
eslrutura administrativa da Secretaria Executiva Regional 1, 
constante do Quadro Permanente - Parte 1 - Cargos em Co
missão, a partir de 01.04.2009. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de dezembro de 2009. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. 
Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA
ÇÃO. 

ATO Nº 9968/2009 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do art. 41 , item I da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta
leza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991 , 
FRANCISCA ARAÚJO DE OLIVEIRA, do cargo em comissão 
de Secretário Escolar, simbologia DNl-1, da EMEIF Waldemar 
Barroso, integrante da estrutura administrativa da Secretaria 
Executiva Regional IV, constante do Quadro Permanente -
Parte 1 - Cargos em Comissão, a partir de 30.11.2oog_ GABI
NETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de 
dezembro de 2009. Luizianne de Oliveira Uns - PREFEITA 
MUNICIPAL. Vaumik Ribeiro da Silva - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 



ANEXO "A" 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 
CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATAÇÃO 

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO 
EO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

CLÁUSULA 1.- GENERALIDADES 

1.1 Definições 
Os termos detalhados a seguir terão o seguinte significado para efeitos do presente 
Contrato: 

"CAF" 
Corporação Andina de Fomento - CAF, instituição financeira multilateral de 
Direito Internacional Público, criada por meio de Convênio Constitutivo de 7 de 
fevereiro de 1968. É a financiadora no Contrato de Empréstimo, e quem assume os 
direitos e as obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições 
Gerais de Contratação. 

Condições Gerais de Contratação 
Regras de caráter geral que serão de aplicação obrigatória à relação jurídica entre 
a Corporação Andina de Fomento, doravante denominada "CAF", na qualidade de 
financiadora, e o beneficiário do crédito, doravante denominado "Município ". 
Este documento será incorporado como um anexo às Condições Particulares de 
Contratação pactuadas entre a "CAF" e o "Município". 

Condições Particulares de Contratação 
Acordos de caráter particular que regulam a relação específica entre a "CAF" e o 
"Município ", contidos no documento de Condições Particulares de Contratação e 
anexos correspondentes, de aplicação obrigatória para as Partes contratantes. 

Contrato de Garantia 
Acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a "CAF", por meio do 
qual a primeira constitui garantia em favor da segunda, de acordo com os termos e 
condições estabelecidos no Anexo "C", parte integrante das Condições 
Particulares de Contratação. 



Desembolso 
Ato pelo qual a "CAF" transfere ao "Município" uma determinada quantia de 
dinheiro, a pedido deste e a débito do crédito disponibilizado a seu favor. 

Dia Útil 
Dia no qual os bancos estão abertos ao público nas cidades de Nova York (Estados 
Unidos da América), e Caracas (República Bolivariana da Venezuela), Londres 
(Inglaterra) e Brasília (Brasil). Porém, tratando-se da determinação da LIBOR, a 
expressão Dia Útil terá o significado definido pela LIBOR. 

Dias/ Semestre 
Toda referência a "dias", sem especificar se são dias corridos ou dias úteis, será 
entendida como dias corridos. Qualquer prazo cujo vencimento corresponda a um 
dia não útil (sábado, domingo ou qualquer feriado considerado como tal nas 
cidades de Caracas, Brasília, Londres ou Nova York) será prorrogado para o 
primeiro dia útil imediatamente posterior. Essa regra não se aplica quando o dia 
útil imediatamente posterior corresponda a outro exercício anual da "CAF", caso 
em que o vencimento será no último dia útil do exercício anual da "CAF". 
Toda referência a semestre ou período semestral corresponderá a um período 
ininterrupto de 6 (seis) meses. Se o período semestral vencer em um dia inexistente, 
este se entenderá como prorrogado para o primeiro dia útil do mês posterior. 

Documentos do Empréstimo 
Documentos que formalizam a relação jurídica entre a "CAF" e o "Município", 
entre os quais se incluem principalmente as Condições Particulares e as Condições 
Gerais de Contratação. 

Dólares (US$) 
Moeda corrente nos Estados Unidos da América. 

Garantidor 
República Federativa do Brasil. 

"Município" 
Beneficiário da operação de empréstimo contratada com a "CAF", que assume os 
direitos e as obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condições 
Gerais de Contratação. 
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Data de Pagamento de Juros 
Dia Útil que corresponda ao vencimento de cada um dos pagamentos de juros. 

Força Maior ou Caso Fortuito 
Causa natural ou provocada que produza um evento extraordinário, imprevisível e 
irresistível, não imputável ao "Município" ou à "CAF", que impeça a execução de 
alguma obrigação distinta das obrigações de pagamento estabelecidas neste 
Contrato em favor da "CAF", ou que determine seu cumprimento parcial, tardio ou 
incompleto, ou a impossibilidade de cumprimento para quem está obrigado a 
realizar uma prestação. 

As Partes 
No presente Contrato são de um lado a "CAF" e do outro, o "Município". 

LIBOR 
Taxa interbancária de Juros, em qualquer período de juros, sobre empréstimos 
definidos em Dólares dos Estados Unidos da América no período de 6 (seis) meses, 
determinada pela British Bankers Association (BBA) e publicada pela Reuters em 
sua página LIBOR0I, por Bloomberg, em sua página "BBAM" ou por qualquer 
outro sistema de informação de reputação internacional similar e que realize a 
prestação de serviços de informação de taxas correspondentes, expressa como taxa 
anual às li h de Londres, Inglaterra, e com 2 (dois) dias úteis antes do início do 
período de juros. 

Se por algum motivo, na data determinada para fixação da taxa de juros, a taxa 
LIBOR não for fornecida pela BBA, a "CAF" notificará ao "Município" que, neste 
caso, a LIBOR referente a esta data será determinada através do cálculo da média 
aritmética das taxas oferecidas e informadas às 11 h, ou próximo às 11 h, de Nova 
York, 2 (dois) dias úteis antes do período de juros, para empréstimos em Dólares dos 
Estados Unidos da América, através de dois ou mais dos principais bancos de Nova 
York, Estado de Nova York, Estados Unidos da América, selecionados pela "CAF". 

Prazo de Carência 
Período de tempo transcorrido entre a assinatura do Contrato e seis meses antes do 
vencimento da primeira parcela de amortização do empréstimo. Durante esse 
período o "Município" pagará à "CAF" os juros e comissões pactuados. 

Período de Juros 
Cada período de 6 (seis) meses que começa em uma Data de Pagamento de Juros e 
termina no dia imediatamente anterior à Data de Pagamento de Juros do período 
seguinte. O primeiro Período de Juros significará o período que começa na data do 
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primeiro desembolso e termina no dia anterior à primeira Data de Pagamento de 
Juros. 

1.2 Nos casos em que o contexto permitir, as palavras grafadas no singular incluem o 
plural e vice-versa. 

1.3 Os títulos das cláusulas foram estabelecidos para facilitar sua identificação, sem 
que eles possam contradizer o estabelecido no texto da cláusula. 

1.4 O atraso da "CAF" no exercício de qualquer de seus direitos, ou a omissão de seu 
exercício, não poderá ser interpretado como uma renúncia a tais direitos, nem 
como aceitação de acontecimentos ou das circunstâncias em virtude das quais não 
puderam ser exercidos. 

CLÁUSULA 2.- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

Mediante a celebração deste Contrato de Empréstimo, a "CAF" se compromete a 
desembolsar uma determinada quantia de dinheiro em favor do "Município ", e este se 
obriga a recebê-la, utilizá-la e devolvê-la nas condições pactuadas. 

O "Município" deverá utilizar os recursos provenientes do empréstimo, conforme o 
estabelecido nas cláusulas das Condições Particulares de Contratação intituladas: 
"Objeto do Empréstimo" e "Aplicação dos Recursos". 

Diante do descumprimento dessa obrigação, a "CAF" poderá declarar o vencimento 
antecipado da dívida, sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial. Caso a 
"CAF" não opte por declarar o vencimento antecipado da dívida, poderá exigir do 
"Município " a devolução dos referidos recursos, os quais serão restituídos dentro de 3 
(três) dias após o requerimento, aplicando-se o pagamento de juros a partir do momento 
em que foi efetuado o desembolso correspondente. 

A "CAF" poderá requerer, a qualquer momento, os documentos e informações que 
considere necessários à comprovação de que os recursos tenham sido utilizados de acordo 
com o estipulado no Contrato de Empréstimo. 

CLÁUSULA 3.- MODALIDADES DOS DESEMBOLSOS 

O "Município" poderá solicitar à "CAF" que os desembolsos do empréstimo sejam 
efetuados nas seguintes modalidades: 

4 



(a) Transferências diretas 
A "CAF" transferirá os recursos diretamente para a conta ou para onde o 
"Município" solicitar, de acordo com os procedimentos utilizados pela "CAF" 
para este tipo de desembolso, sempre que as referidas transferências sejam 
superiores ao montante de US$ 500.000 (quinhentos mil dólares). 

(b) Emissão de Créditos Documentários 
A "CAF" emitirá um ou vários créditos documentários para a aquisição de bens e 
prestação de serviços, em valor igual ou superior a US$ 100. 000 (cem mil dólares) 
por fornecedor de bens ou prestador de serviços. Esse montante poderá ser 
modificado pela "CAF", de acordo com o estabelecido na sua política normativa 
interna. 
A solicitação para a emissão dos referidos créditos documentários deverá ser 
efetuada segundo o modelo que a "CAF" coloque à disposição do "Município". 
As comissões e custos cobrados pelos bancos correspondentes, utilizados para este 
efeito, serão repassados ao "Município ", que assumirá o custo total destes. 

(c) Fundo Rotativo 
A "CAF" colocará à disposição do "Município" recursos equivalentes a até 20% 
(vinte por cento) do montante do empréstimo, sujeitos a uma posterior 
comprovação de sua utilização. Os recursos desse Fundo somente poderão ser 
utilizados para financiar: i) gastos locais, ii) importação de insumos, iii) ativos 
fixos, peças e partes de ativos fixos e serviços técnicos até US$ 500.000,00 
(quinhentos mil dólares) por fornecedor de bens ou prestador de serviços. Esse 
montante poderá ser modificado pela "CAF", de acordo com o estabelecido em 
suas normas internas. 

A "CAF" poderá renovar total ou parcialmente esse Fundo, na medida em que for 
utilizado e se solicitado pelo "Município", desde que seja justificado dentro do 
prazo e cumpridas as condições estipuladas no Contrato de Empréstimo. 
Os recursos deverão ser utilizados dentro dos 90 (noventa) dias seguintes ao 
recebimento destes, e justificados pelo "Afunicípio ", dentro dos 120 (cento e vinte) 
dias posteriores ao seu recebimento, a critério da "CAF". Para todos os efeitos do 
presente Contrato, o desembolso será entendido como efetuado na data em que os 
recursos forem colocados à disposição do "Município ". 

(d) Outras modalidades 
Qualquer outra modalidade acordada entre as Partes. 
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CLÁUSULA 4.- PRAZO PARA SOLICITAR O DESEMBOLSO DO EMPRÉSTIMO 

O "Município" deverá solicitar à "CAF" o desembolso do empréstimo, e a "CAF" deverá 
torná-lo efetivo, nos prazos estabelecidos na Cláusula das Condições Particulares de 
Contratação intitulada "Prazo para Solicitar e para Desembolsar o Empréstimo". 

Nenhum pedido de desembolso e nenhuma complementação de documentação pendente, 
referente ao desembolso, poderão ser apresentados pelo "Município" à "CAF" após 
vencidos os prazos estipulados para o primeiro e último desembolsos. Nesses casos, a 
"CAF" se reserva o direito de não efetuar o respectivo desembolso, enviando ao 
"Município" uma comunicação por escrito. Com antecedência mínima de trinta (30) dias 
da data do vencimento dos referidos prazos, poder-se-á solicitar uma prorrogação, a qual 
será devidamente fundamentada, facultado à "CAF", o direito de deferi-la ou não, levando 
em consideração as razões expostas. 

CLÁUSULA 5.- CONDIÇÕES PRÉVIAS AOS DESEMBOLSOS 

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento das seguintes condições 
prévias por parte do "Município": 

(a) Para o primeiro desembolso: 
Que a "CAF" tenha recebido um parecer jurídico sobre as disposições legais e 
estatutárias pertinentes, declarando que as obrigações contraídas pelo 
"Município" no Contrato de Empréstimo são válidas e exigíveis. O referido 
parecer deverá tratar de qualquer assunto que a "CAF" considere pertinente. 

(b) Para todos os desembolsos: 

(i) Que o "Município" tenha apresentado, por escrito, uma solicitação de 
desembolso, indicando a modalidade deste. Para isso, o "Município" 
juntará à solicitação de desembolso os documentos que forem requeridos 
pela "CAF ". 

(ii) Que não sobrevenha nenhuma das circunstâncias descritas nas Cláusulas 
16, 17 e 18 do presente Anexo. 

CLÁUSULA 6.-JUROS 

6.1 Juros 

6.1.1 Forma de Cálculo 
a) Durante o prazo de carência: 
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Os juros referentes a cada um dos desembolsos serão calculados à taxa 
anual resultante da aplicação do disposto no item (a) da Cláusula das 
Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros". 

b) Durante o período de amortização do principal: 
Serão devidos juros, à taxa anual, relativos aos saldos devedores do 
empréstimo, conforme o disposto no item (a) da Cláusula das Condições 
Particulares de Contratação intitulada "Juros". 

6.1. 2 Disposições Gerais: 

Os juros serão pagos semestralmente. Serão devidos até o momento em 
que ocorra o reembolso total do empréstimo. O primeiro pagamento deverá 
ser feito aos 180 (cento e oitenta) dias contados da assinatura do Contrato 
de Empréstimo, desde que tenha ocorrido algum desembolso durante esse 
período. 

Os juros serão calculados com base no número de dias corridos, num período de 360 
(trezentos e sessenta) dias por ano. 

6.2 Juros de Mora: 

O "Município" pagará a "CAF" juros de mora à taxa anual pactuada no item (b) da 
Cláusula das Condições Particulares de Contratação intitulada "Juros ". 

O atraso no pagamento de uma obrigação colocará o "Município " em situação de mora, 
sem necessidade de notificação judicial ou extrajudicial, não podendo o "Município " 
invocar uma arbitragem a seu favor. Em caso de mora, fica facultada à "CAF" a 
possibilidade de recalcular a taxa de juros, aplicando à parcela do principal vencida e 
não paga a taxa LIBOR para empréstimos a 6 (seis) meses, mais alta vigente no(s) 
período(s) compreendido(s) entre o vencimento da obrigação e a data efetiva de 
pagamento do valor devido, acrescentando-se à margem aplicável. Sem prejuízo da 
cobrança de juros de mora, em razão do descumprimento contratual por parte do 
"Município", a "CAF" poderá suspender o cumprimento de suas obrigações e/ou 
declarar o vencimento antecipado do empréstimo, de acordo com o estabelecido nas 
Cláusulas 16 e 18 deste Anexo. 

Os juros de mora serão calculados com base no número de dias corridos, num período de 
360 (trezentos sessenta) dias por ano. 
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CLÁUSULA 7.- CUSTOS 

No caso de ocorrerem desembolsos por meio de Créditos Documentários, será devida pelo 
"Município" a comissão estabelecida para essa modalidade. As comissões e custos 
cobrados pelos bancos correspondentes serão repassados ao "Município", que assumirá o 
custo total destes. 

CLÁUSULA 8.- MOEDA UTILIZADA PARA O DESEMBOLSO DO EMPRÉSTIMO 

Os desembolsos do empréstimo serão efetuados em Dólares dos Estados Unidos da 
América. 

CLÁUSULA 9.-MOEDA UTILIZADA PARA O PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO 

O pagamento de toda quantia devida a título de principal, juros, comissões, gastos e 
demais encargos será efetuado em Dólares dos Estados Unidos da América. 

CLÁUSULA 10.- LOCAL DOS PAGAMENTOS 

Os pagamentos efetuados pelo "Município" à "CAF", decorrentes do presente Contrato, 
serão depositados na conta que a "CAF" estabelecer, mediante prévia notificação por 
escrito ao "Município "e ao "Garantidor". 

CLÁUSULA 11.-IMPUTAÇÃO DOS PAGAMENTOS 

Todo pagamento efetuado pelo "Município" à "CAF", decorrente do presente Contrato de 
Empréstimo imputar-se-á na seguinte ordem: i) os custos e encargos, ii) as comissões, iii) 
os juros vencidos, e iv) as parcelas de amortização de principal. 

CLÁUSULA 12.- PAGAMENTOS ANTECIPADOS 

"O Município" poderá pagar antecipadamente e sem qualquer penalidade uma ou mais 
parcelas de amortização, desde que solicite por escrito, no prazo de pelo menos 45 (quarenta e 
cinco) dias da data do vencimento de uma parcela de amortização de principal e juros, com 
aprovação expressa da "CAF", desde que tenha transcorrido o prazo de carência ou o primeiro 
ano do empréstimo (o que ocorrer por último) sujeito ao seguinte: (a) que o pagamento 
antecipado seja feito somente nas datas inicialmente estabelecidas para o pagamento das 
parcelas de amortização do principal e juros,e (b) que não seja devida nenhuma quantia à 
"CAF" a título de principal, juros, comissões, custos e demais encargos, e (c) que o pagamento 
antecipado seja efetuado a partir do oitavo ano contado da data de assinatura do Contrato de 
Empréstimo. Tal pagamento antecipado, salvo acordo em contrário, aplicar-se-á às parcelas de 
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principal por vencer, na ordem inversa às datas dos vencimentos. Qualquer pagamento 
antecipado deverá ser um múltiplo inteiro de uma parcela de amortização do principal. 

As notificações de pagamento antecipado são irrevogáveis, salvo acordo entre as Partes. 

CLÁUSULA 13.-PAGAMENTO DE TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS 

O pagamento de toda soma, a título de amortização do principal, Juros, comissões, gastos 
e outros encargos, será feito pelo "Município", de acordo com as leis vigentes na 
República Federativa do Brasil, sem nenhuma dedução de tributos, impostos, custos, 
gravames, taxas, direitos ou outros encargos aplicáveis na data de vigência do Contrato de 
Empréstimo, ou que sejam estabelecidos posteriormente. Em caso de exigência de qualquer 
um dos encargos acima descritos, caberá integralmente ao "Município " o pagamento 
destes, de tal forma que o valor líquido pago à "CAF" seja igual à totalidade do que foi 
estabelecido no presente Contrato. 

CLÁUSULA 14.-RENÚNCIA PARCIAL OU TOTAL DO EMPRÉSTIMO 

O "Município " poderá renunciar ao recebimento parcial ou total do empréstimo, com 
prévia autorização por escrito do "Garantidor", mediante solicitação escrita no prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias antes da data efetiva da renúncia, devendo constar, 
expressamente, a ciência da "CAF ". 

Os custos financeiros decorrentes da renúncia ficarão a cargo do "Município", não se 
aplicando a esta operação as regras contidas na Cláusula 19 deste Anexo. 

A renúncia de parte ou da totalidade do empréstimo não possibilitará o reembolso dos 
valores correspondentes à Comissão de Financiamento. 

CLÁUSULA 15.- AJUSTE DAS PARCELAS PENDENTES DE PAGAMENTO 

Caso o "Município" esteja impedido ou impossibilitado de receber ou solicitar 
desembolsos em razão do disposto na Cláusula das Condições Particulares de Contratação 
intitulada "Prazo para Solicitar e para Desembolsar o Empréstimo " e nas Cláusulas 4, 16, 
17 e 18 do presente Anexo, a "CAF" ajustará as parcelas pendentes de pagamento de 
forma proporcional. 
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CLÁUSULA 16.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES PELA "CAF" 

A "CAF", mediante comunicação por escrito ao "Município", poderá suspender a 
execução de suas obrigações conforme o Contrato de Empréstimo, em qualquer uma das 
seguintes hipóteses: 

(a) Atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo "Município" a titulo de 
principal, juros, comissões, custos, encargos ou qualquer outro tipo de obrigação 
financeira assumida neste Contrato de Empréstimo; ou 

(b) Descumprimento, pelo "Município", de qualquer obrigação estipulada no presente 
Contrato; ou 

(c) Descumprimento, pelo "Município", de qualquer obrigação estipuladà em outro 
contrato de empréstimo celebrado com a "CAF"; ou 

(d) Inexatidão ou falta de informação, sem justificativa, que possa incidir sobre a 
concessão do presente crédito no que concerne aos dados fornecidos pelo 
"Município " antes da celebração do Contrato de Empréstimo ou durante sua 
execução; ou 

(e) Utilização dos produtos, dos materiais e dos bens de capital, ou ainda de 
atividades desenvolvidas pelo "Município " que não se encontrem em harmonia 
com o meio ambiente ou transgridam as normas de legislação ambiental vigentes 
no país, bem como aquelas estabelecidas nas Condições Particulares de 
Contratação, ou 

(f) Não cumprimento, pelo "Município", dos procedimentos estabelecidos pela 
"CAF''para tornarem-se elegíveis os projetos objeto do financiamento no âmbito 
do "Programa". 

CLÁUSULA 17.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES POR CAUSAS ALHEIAS ÀS 
PARTES 

A "CAF" poderá suspender a execução das obrigações assumidas no Contrato de 
Empréstimo, caso ocorra qualquer uma das seguintes situações: 

(a) a retirada da República Federativa do Brasil como acionista da "CAF"; ou 
(b) O advento de força maior ou caso fortuito que impeça as partes de cumprirem com 

as obrigações contraídas. 

CLÁUSULA 18.- DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO DO PRAZO DO EMPRÉSTIMO 

A "CAF" terá direito de declarar o vencimento antecipado do presente empréstimo nos 
seguintes casos: 
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a) manutenção, por mais de 120 (cento e vinte) dias, de qualquer uma das circunstâncias 
descritas na Cláusula 16 deste Anexo, ou 

b) ocorrência de situação descrita no item (a) da cláusula anterior . 

. A ocorrência de qualquer uma das situações descritas acima facultará à "CAF" o direito 
de declarar vencidos os prazos de todos os montantes desembolsados, em virtude do 
presente empréstimo. Caso isso ocorra, a "CAF" enviará ao "Município" e ao 
"Garantidor" um comunicado por escrito, sem necessidade de notificação judicial ou 
extrajudicial. Nesses casos, a "CAF" terá direito de requerer ao "Município" o reembolso 
imediato de todos os valores devidos, com juros, comissões e outros encargos, até a data 
do efetivo pagamento. ' 

CLÁUSULA 19.- DESEMBOLSOS NÃO AFETADOS PELA SUSPENSÃO DE 
OBRIGAÇÕES OU PELA DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO DO PRAZO DO 
EMPRÉSTIMO 

As medidas previstas nas Cláusulas 16, 17 e 18 deste Anexo não afetarão os desembolsos 
requeridos e ainda pendentes de execução, caso os recursos tenham sido postos à 
disposição através da emissão de Créditos Documentários irrevogáveis. 

CLÁUSULA 20.- OBRIGAÇÕES A CARGO DO ORGANISMO EXECUTOR 

Além das obrigações descritas na Cláusula Oitava das Condições Particulares de 
Contratação e das contempladas neste Anexo "A ", o "Município" assume as seguintes 
obrigações: 

(a) Utilizar os recursos do empréstimo de forma diligente e eficiente, de acordo com as 
normas administrativas e financeiras. 

(b) Ajustar previamente com a "CAF", por escrito, qualquer modificação substancial 
nos contratos de aquisição de bens e serviços que forem financiados com os 
recursos destinados ao "Programa ". 

CLÁUSULA 21.- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DOS BENS 

Os recursos do empréstimo deverão ser utilizados exclusivamente para os fins previstos no 
Contrato de Empréstimo. 

O "Município " não poderá utilizar os recursos para (i) aquisição de terrenos e ações; (ii) 
pagamento de taxas e impostos; (iii) custos alfandegários; (iv) despesas com a constituição 
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de empresas; (v) juros durante a construção; (vi) armamentos e outros gastos militares; 
(vii) outros que a "CAF"estabeleça. 

Os bens e serviços financiados pelo empréstimo serão utilizados exclusivamente no 
"Programa", não podendo o "Município" dar a eles um destino diferente do estabelecido, 
vendê-los, transferi-los ou gravá-los. 

CLÁUSULA 22.- AUMENTO NO CUSTO DO "PROGRAMA" E 
RECURSOS ADICIONAIS 

Independentemente do motivo, no caso de modificação do custo do "Programa" durante 
sua execução, o "Município " informará e apresentará a documentação pertinente à CAF, 
comprometendo-se a alocar os recursos adicionais necessários para garantir a correta e 
oportuna execução do "Programa". 

CLÁUSULA 23.-AQUISIÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

Para efeitos do presente Contrato, e de acordo com a legislação brasileira em vigor, 
entende-se por: (i) licitação pública internacional a prevista no art. 42. da Lei 8. 666 de 
1993; e (ii) licitação pública nacional a regida pelas demais disposições de licitações e 
contratações públicas da legislação brasileira. 

O "Município " deverá realizar uma licitação pública internacional para a aquisição de 
bens cujo valor exceda o equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares dos 
Estados Unidos da América), bem como em caso de contratação de obras e de serviços de 
engenharia com valores que excedam o equivalente a US$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América). Os editais de licitação deverão apresentar ampla 
divulgação nos moldes legais, possibilitando assim a eficiência, a transparência e 
garantindo a alta competitividade do processo licitatório. 

Em situações especiais de contratações que tenham por objeto valores superiores aos 
mencionados no parágrafo anterior, poderá ser utilizada a licitação pública nacional 
desde que, por motivos de ordem técnica, forem devidamente justificadas pelo "Município" 
e autorizadas prévia e formalmente pela "CAF". 

Para aquisições de bens de até o equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos mil dólares 
dos Estados Unidos da América), ou no caso de contratação de obras e serviços de até o 
equivalente a US$ 2.000.000,00 (dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América), 
o "Município " aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional. 
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Para contratações de consultorias, cujos valores excedam o equivalente a US$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da América), o "Município" 
aplicará procedimentos de licitação pública internacional. Para contratações inferiores ao 
equivalente a US$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares dos Estados Unidos da 
América), o "Município " aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional. 

CLÁUSULA 24.- LIVROS E REGISTROS 

O "Município" deverá manter livros e registros da utilização do empréstimo, nos moldes 
da legislação e de acordo com a prática contábil. Esses livros e registros deverão 
demonstrar: 

(a) Os pagamentos efetuados com recursos provenientes do Contrato de Empréstimo,· e 
(b) A operação do "Programa". 

Os livros e registros correspondentes ao "Programa" poderão ser revisados pela "CAF", 
conforme o disposto na cláusula seguinte deste Anexo, até o total dos pagamentos das 
quantias devidas à "CAF" em razão deste Contrato. 

CLÁUSULA 25.-SUPERVISÃO 

A "CAF" estabelecerá os procedimentos de supervzsao e fiscalização que julgue 
necessários para assegurar a execução normal do "Programa". 

O "Município" deverá permitir que os funcionários e demais peritos enviados pela "CAF" 
inspecionem, a qualquer momento, o andamento do "Programa", inclusive os livros, 
registros e outros documentos que possam ter alguma relação com o "Programa ". 

CLÁUSULA 26.-RELATÓRIOS 

Durante a vigência do empréstimo, o "Mutuário" e/ou o "Órgão Executor" deverá 
fornecer os relatórios que a "CAF" considerar convenientes, dentro dos prazos limites, 
quanto à utilização dos recursos emprestados e dos bens e serviços adquiridos com tais 
recursos, bem como da execução do "Programa ". 

CLÁUSULA 27.-AVISO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS 

O "Município" deverá comunicar imediatamente à "CAF" os seguintes casos: 

(a) Qualquer circunstância que dificulte ou possa dificultar a consecução dos fins 
deste empréstimo. 
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(b) Qualquer modificação nas disposições legais que afetem o "Município" com 
relação à execução do "Programa" e ao cumprimento do presente Contrato. 

A "CAF" poderá adotar, a seu critério, as medidas que julgue apropriadas, de acordo com 
as disposições descritas no presente Contrato de Empréstimo, se tais circunstâncias ou 
modificações afetarem substancialmente e de forma adversa o "Município", o 
"Programa ", ou ambos. 

CLÁUSULA 28.- CESSÃO, TRANSFERÊCIA E DISPOSIÇÃO DO CONTRATO 

A "CAF" poderá ceder, transferir ou de alguma forma dispor, total ou parcialmente, dos 
direitos e obrigações derivados do presente Contrato de Empréstimo. 

No caso de cessão contratual ou transferência, a "CAF" comunicará, por escrito, ao 
"Município" e ao "Garantidor", com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. O terceiro, 
em relação à parte cedida ou transferida, assumirá a posição contratual da "CAF" no 
presente Contrato, ficando obrigado nas mesmas condições pactuadas. 

O "Município " não poderá ceder, transferir ou de alguma maneira dispor dos direitos e 
obrigações derivados do presente Contrato, salvo autorização expressa e por escrito da 
"CAF" e do "Garantidor ". 

CLÁUSULA 29.-ARBITRAGEM 

A arbitragem a ser realizada entre as Partes estará sujeita às seguintes condições: 

(a) Generalidades 
Toda controvérsia, dúvida ou discrepância oriunda do presente Contrato de 
Empréstimo será submetida à consideração das Partes que, de mútuo acordo 
deverão solucioná-la. 
Se não houver acordo entre as Partes, a decisão será submetida, de forma 
incondicional e irrevogável, à decisão de um Tribunal Arbitral, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos a seguir. 
As Partes concordam em excluir das matérias suscetíveis de arbitragem as relativas 
à execução de obrigações vencidas, sendo facultado à "CAF" solicitar sua 
execução perante qualquer Juiz ou Tribunal que esteja legitimado para 
conhecimento do assunto. 

(b) Composição e nomeação dos membros do Tribunal Arbitral 
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O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) membros: a "CAF" designará 1 
(um) membro, o "Município ", outro, e o terceiro, doravante denominado 
"Dirimente ", será designado por meio de acordo direto entre ambas as Partes, ou 
por seus respectivos árbitros. 
Caso algum dos membros do Tribunal Arbitral necessite ser substituído, a 
substituição será feita de acordo com o procedimento estabelecido para sua 
nomeação. O sucessor designado terá as mesmas funções e atribuições que o seu 
antecessor. 

(c) Início do Procedimento 
Para submeter uma controvérsia ao procedimento de arbitragem, será dirigida por 
uma das Partes à outra uma comunicação por escrito expondo a natureza da 
controvérsia, as formas propostas de satisfação ou reparação pretendida, bem 
como o nome do árbitro designado. Recebida a comunicação, a outra Parte deverá, 
num prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, manifestar-se a respeito da controvérsia, 
comunicando à Parte contrária o nome da pessoa designada como árbitro. As 
Partes, de comum acordo, designarão o "Dirimente ", em até 30 (trinta) dias 
subseqüentes. 

Vencidos os prazos acima descritos sem que as Partes ou os árbitros designados 
cheguem a um acordo quanto à nomeação do "Dirimente ", este ou estes, de acordo 
com o caso, será(ão) designado(s) pelo Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos - OEA, a pedido de qualquer uma das Partes. 

(d) Constituição do Tribunal Arbitral 
O Tribunal Arbitral funcionará na cidade de Caracas, Venezuela, e iniciará suas 
funções na data fixada pelo próprio Tribunal. 

(e) Regras que deverão ser seguidas pelo Tribunal Arbitral 
O Tribunal Arbitral estará sujeito às seguintes regras: 
i) O Tribunal só terá competência para tratar dos assuntos próprios da 

controvérsia estabelecida, adotando procedimento próprio, podendo, por 
sua iniciativa, designar os peritos que considerar necessários, dando 
oportunidade às Partes, em todos os casos, de apresentarem as exposições 
necessárias em audiência. 

ii) O Tribunal decidirá a controvérsia baseado em princípios gerais de direito, 
apoiando-se nos termos do Contrato, e pronunciará sua decisão mesmo em 
caso de revelia. 

iii) O laudo arbitral: (1) terá forma escrita e será baseado no voto vencedor de 
pelo menos 2 (dois) dos árbitros; (11) será pronunciado no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias posteriores à data em que o Tribunal Arbitral tenha 
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iniciado seus trabalhos, excetuando-se a existência de circunstâncias 
especiais e imprevistas que permitam a ampliação do prazo por igual 
período; (111) será notificado às Partes, por escrito, mediante comunicação 
assinada por pelo menos 2 (dois) membros do Tribunal; (IV) deverá ser 
acatado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da notificação 
judicial a ser realizada após ratificada a decisão pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) da República Federativa do Brasil; e (V) no caso de 
descumprimento, a decisão arbitral deverá ser convertida em título 
executivo judicial para posterior execução. 

(f) Despesas 
Os honorários dos árbitros, incluídos os do "Dirimente ", serão pagos pela Parte 
não favorecida pelo laudo arbitral. Em caso de decisão parcial, cada uma das 
Partes arcará com os honorários do árbitro que o Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA) houver designado, e os honorários do 
"Dirimente" serão pagos em cotas iguais por cada uma das Partes. 
Fica entendido que ambas as Partes irão custear os gastos de funcionamento do 
Tribunal Arbitral e cada uma, suas próprias despesas. Toda dúvida relacionada à 
divisão de gastos ou à forma de pagamento será resolvida, em definitivo, pelo 
Tribunal. 
As Partes arcarão, de mútuo acordo, com os honorários das demais pessoas que 
cada Parte considere que devam intervir no procedimento de arbitragem. Se as 
Partes não estiverem de acordo quanto aos honorários de tais pessoas, caberá ao 
Tribunal impor uma decisão. 

(g) Notificações 
Toda comunicação relativa à arbitragem ou ao laudo arbitral será realizada, por 
escrito e com recibo de notificação assinado pela outra Parte, na forma prevista no 
presente Contrato. As Partes renunciam a qualquer outra forma de notificação. 

CLÁUSULA 30.- JURISDIÇÃO COMPETENTE 

As Partes elegem como jurisdição competente, para dirimir dúvidas e eventuais 
controvérsias que não possam ser submetidas à arbitragem, a de Brasília, na República 
Federativa do Brasil. O "Município" renuncia de forma irrevogável a toda imunidade ou 
privilégio que tenha. 

CLÁUSULA 31.- REPRESENTANTES AUTORIZADOS 

O "Município" enviará à "CAF", o mais breve possível, a lista de nomes e assinaturas das 
pessoas que o representarão nas diversas situações relativas ao Contrato de Empréstimo, 
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certificada pela pessoa devidamente autorizada para esse fim, e encaminhada de acordo 
com o procedimento estabelecido na cláusula das Condições Particulares do Contrato de 
Empréstimo intitulada "Comunicações". 

O "Município" comunicará à "CAF" toda mudança nos nomes dos representantes 
autorizados. 

Enquanto a "CAF" não receber a referida lista de nomes e assinaturas, entender-se-á que 
somente representará o "Município" perante a "CAF" o representante que assine o 
presente Contrato de Empréstimo. 

CLÁUSULA 32.-DATA DO CONTRATO 

A data do Contrato de Empréstimo será aquela estabelecida na parte final das Condições 
Particulares de Contratação. 
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CONTRA TO DE EMPRÉSTIMO 

ENTRE A 

CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO 

EO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

CONDIÇÕES PARTICULARES DE CONTRATAÇÃO 

Pelo presente instrumento de Contrato de Empréstimo que celebram a Corporação Andina de 
Fomento, doravante denominada "CAF", representada neste ato por sua Diretora 
Representante no Brasil, Senhora A1oira Paz-Estenssoro, de nacionalidade boliviana, maior de 
idade, com Passaporte Boliviano No. 487002-LP, devidamente habilitada para tal aro por Poder 
Especial conferido pelo Senhor E11rique Garcia no caráter de Presidente Executivo da CAf~ 
perante a Embaixada do Brasil em Caracas, em 20 de outubro de 2011, por uma Parte; e por 
outra, o iltf1111icípio de Fortaleza, do .t:stado do Ceará, doravante denominado "1\tfunicípio ", 
representado neste ato pela Senhora Luizianne de Oliveira Lins, de nacionalidade brasileira, 
Carteira de Identidade No. 95002402951 SSP-CE, na qualidade de Prefeita Munidpa!, 
devidamente autorizada, nos termos e condições a seguir expostos: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Declarações 

1. Mediante Resolução No. 1704/2006, de 24 de outubro de 2006, emendada pela Resolução No. 
1796/2008, de 18 abril de 2008, o Diretório da "CAF" aprovou o "Programa de Apoio a 
Governos Municipais - PRAM", destinado a oferecer financiamento a municípios no Brasil, 
com o .fim de desenvolver fundamentalmente projetos de i1{fraestrutura econômica e social, de 
serviços básicos e de meio ambiente. As Partes concordam em que tanto os desembolsos quanto 
a amortização somente poderão ser f eitos em dólares, de acordo com o estabelecido nas 
Cláusulas 8 e 9 das Condições Gerais de Contratação incluídas no Anexo "A " do presente 
Contrato. 

2. O "M11nicipio " solicitou à "CAF '' um empréstimo para financiar parcialmente o "Programa 
Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza", doravante denominado "Programa ". 

3. A "CAF" considerou que o ··Programa" é elegivel para o PRA/vi e. conseque11tcme11te. 
consentiu em aprovar o empréstimo em fàvor do "Município", sujeito aos termos e condições 
estipulados 110 presente documento. 



CLÁUSULA SEGUNDA: Objeto do Empréstimo 

De acordo com as cláusulas do presente Contrato de Empréstimo e Sl(/eita às co11dições nelas 
estabelecídas, a "CAF" se compromete a emprestar ao "Município", na qualidade de mútuo, o 
montante indicado na Cláusula Terceira, e o "Município" o aceita com a obrigação de utilizá-lo 
exclusivamente para financiar o "Programa" a ser executado no Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, bem como a devolvê-lo nas condições 
pactuadas neste Contraio de Empréstimo. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Mo11ta11te do Empréstimo 

De acordo com as cláusulas do presente Contrato, o empréstimo que a "CAF" concede ao 
"Município" será de até US$ 45. 100.000,00 (quarenta e cinco milhões e cem mil dólares dos 
J:,~çtados Unidos da América). 

CLÁUSULA QUARTA: Prazo do Empréstimo 

O empréstimo terá um prazo de vigência de até 16 (dezesseis) anos, incluído o Prazo de 
Carência de até 4 (quatro) anos, contado a partir da data da assinatura do presente Contrato. 

CLÁUSULA QUlNTA: Aplicação dos Recursos 

O "lvfunicípio" concorda expressamente que os recursos do empréstimo serão destinados a 
.financiar unicamente os seguintes itens: (i) custos diretos das obras do "Programa"; (ii) 
cornponentes ambientais e planos ele manejo ambiental; (iii) fiscalização e supervisiio do 
''Programa"; (iv) auditoria externa; (v) Comissão de Financiamento; e (vi) custos de Avaliaçlio 
Técnica no valor de US$ 15.000,00 (q1únze mil dólares dos Estados Unidos da América). 

O "Programa" está descrito de forma detalhada no Anexo "B '', parte integrante do presente 
Contrato. 

CLÁUSULA SEXTA: O Órgão Executor 

As jimçtfes do "Órgão Executor", conforme h1dicadas no Anexo "A", ficarão a cargo da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e lr!fraestrutura do lvfunicípio de Fortaleza -
SEINF, por intermédio da estrutura técnico-administrativa coordenada pela "Unidade de 
Gerência do Programa" (UGP). 
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CLÁUSULA SÉTIMA: Prazo para Solicitar e para Desembolsar o Empréstimo 

O "Município " rerá 11m prazo de aré 6 (seis) meses para solicitar o primeiro desembolso, e de 
até 48 (quarenta e oito) meses para solicitar o ú/tirno desembolso do empréstimo. Esses prazos 
serão contados a partir da data de assinatura do presente Contrato. 

CLÁUSULA OJTAVA: Condições Especiais: 

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento por parte do ''Município", de 
forma que a "(,;lF'' considere sati.~(atórias, além das condições estabelecidas na Cláusula 5 do 
Anexo "A", as seguintes condições: 

Prévias ao Primeiro Desembolso do Empréstimo: 

a) Apresentar a estrutura da equipe que fará parte da Unidade de Gerência do Programa 
(UGP), destacando os níveis de responsabilidades, perfis, processos e procedimentos de 
administraçcio e acompanhamento, e esquemas de comunicação e informação. 

b) Entregar a atualização do orçamento ambiental e social do ''Programa". 

c) Apresentar uni relatório inicial sobre o estado do "Programa" objeto do .financiamento, 
seu orçamento, cronograma de execução e de desembolsos. 

Prévias ao inicio de cada obra: 

1. Apresentar o fluxo de recursos associado a cada 11111 dos contratos de obra e supervisão 
(cro11ograma de investimentos). 

2. Apresentar evidência de que o processo de seleção das empresas contratadas com recursos do 
empréstimo cumpre com as normas brasileiras e respeita as Políticas de Gestão da CAF, 
destacando em cada caso: o montante do contrato, avisos de licitação (se houve,), editais ele 
licitação, termos de referência ou projetos básicos, empresas interessadas e países de origem, 
pré-qualificaçiio (se houver) e critérios de seleção finai. 

3. Apresentar cópia dos contratos de obras e de supervisão assinados. Qua11do estiverem 
relacionados com as áreas ambientais e sociais, em cada comrato dever-se-á determinar que a 
empresa contratada ficará responsável pela execução das 1nedidas ambientais e sociais 
aprovadas pela autoridade competente na respectiva Licença Ambiental de Instalação, pelas que 
forem estabelecidas pelo Órgão Executor e por aquelas que a "CAF" institui no presente 
Contrato de Empréstimo. 

4. Apresentar o plano de desapropriaçl'ío, índenizaçlio e reassentamento, que garanta a 
sincronia com a programação de cada obra. para evitar atrasos devidos a processos de 
desapropriação. 
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5. Entregar um relatório com o conceito fávorável sobre a qualidade dos projetos de cada obra, 
com ê,?fase no orçamento atualizado dos projetos do "Programa". 

6. Apresentar documentos que evidenciem os convénios ou acordos assinados entre a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e In(raestrutura - SEINF e outros órgcios que possam 
inte,:ferir no planejamento, no projeto e na execução das obras, sobre os protocolos de 
participaçc7.o nas atividades que impliquem inte,feréncias sobre as redes e.xistentes, manejo de 
tráfego, indicando, se for o caso, a responsabilidade dos custos associados. 

7. Entregar a Licença de Instalação de cada projeto do "Programa" para o qual for exigível, 
inc/11indo os estudos sociais e ambientais alusivos à referida licença. 

8. Apresentar um plano sobre as atividades previstas pelo projeto para reduzir ao 11111111110 

possível os riscos para a segurança e a circulaçc7o de pedestres, para a irtfi·aestrutura e os 
imóveis e para o tr4(ego de veículos durante a execuçiío das obras. 

Prévia à coutratação da consultoria para elaborar o Plano de Manejo das Unidades de 
Conservação, Área de Proteção Ambiental Sabiaguaba e Parque Natural Municipal Dunas de 
Sabiaguaba: 

] .Entregar os termos de referência do estudo para aprovação prévia por parte da "CAF", antes 
de ser contratado. 

Dura11te o período de desembolsos do empréstimo 

J. Apresentar, caso existam, cópias dos novos contratos de obra e de supervisão. assim como 
dos contratos modificadores assinados, com os respectivos docurnentos que provem que .foram 
cumpridas as normas brasileiras e as Políticas de Gestão da CAF. 

2. Apresentar evidência dos programas de manutenção preventiva, rotineira e corretiva das 
obras do "Programa" que .forem sendo concluídas, indicando o plano de atividades, a 
instituição responsável, os orçamentos estimados e os indicadores de acompanhamento. 

3. Evidenciar: i) durante o segundo semestre de cada ano, que o projeto de lei sobre o 
Orçamento do Município para o ano seguinte inclua a contrapartida para o "Programa"; e ii) 
durante os primeiros 90 (noventa) dias corridos de cada exercício anual, a previscio 
orçamentária da contrapartida para o "Programa". 

4. Apresentar comprovação da execuçcio da contrapartida quando o montante acumulado de 
desembolsos da CAF atingir 30%. 60% e 90% do total do empréstimo. 

5. Cumprir os seguintes requisitos em matéria de relatórios relativos ao avanço do 
"Programa", nos.formatos que forem determinados pela CAF, a seu critério: 
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da CAF e houver aplicação da contrapartida; i) de avanços físico-financeiros e demais 
aspectos relevantes do "Programa"; ii) sobre a gestão ambiental e social do 
"Programa", incluindo as obrigações estabelecidas nas licenças arnbientais, o Plano de 
Controle Ambiental de cada projeto, quando necessário, da execuçrio do plano de 
reassentamento, de qualquer outra legislaçcio ambiental aplicável, e sobre o avanço na 
execução do orçamento ambiental e social do ''Programa"; e iii) de auditoria externa 
sobre a adequada utilização dos recursos do empréstimo,em 90 (noventa) dias após o 
encerramento de cada semestre; 

b) relatório final, uma vez concluída a execução do ''Programa", nos termos estabelecidos 
no Contrato de Empréstimo. em 120 (cento e vinte) dias após a data do último 
desembolso; e 

c) outros relatórios espec(/icos que, com razoabilidade, forem solicitados pela "CAP" 
d11rante a execução do "Programa". 

CLÁUSULA NONA: Recon/zecimenlo de Investimentos e Gastos 

A "CAFi,, a pedido do "lvfunicipio ", poderá realizar o reembolso de investimentos e gastos cio 
"Programa" efetuados com recursos próprios a partir da data da autorizaçcio da Comissão de 
Financiamentos Externos - COFIEX até a data que a "CAF" tiver estabelecido para o 
cumprimento das condições prévias ao desembolso. füse reembolso não poderá exceder 30% 
(trinta por cento) do total do empréstimo, e será utilizado exclusivamente para reembolsar 
investimentos e gastos elegíveis pela CAF~ correspondentes a obras executadas que sejam parte 
do "Programa", de acordo com o estabelecido no orçamento do "Programa". (Quadro do 
Orçamento Estimado do Programa no Anexo "B '') 

CLÁUSULA DÉC1MA: Amortizaçcio do Empréstimo 

O empréstimo será amortizado pelo "Município" mediante o pagamento de 24 (vinte e quatro) 
parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no 
vencimento de cada parcela. O pagamento da primeira parcela semestral de amortização de 
capital efetuar-se-á após 54 (cinquenta e quatro) meses, contados a partir da data da assinatura 
do presente Contrato. 

1-la\'endo qualquer atraso no pagamento das parcelas de amortização antes mencionadas, a 
"C"'AF" terá direito de cobrar Juros de Mora, sem prejuízo de suspender as obrigações a se11 
cargo e/ou declarar vencimento antecipado do presente empréstimo, de acordo com o disposto 
nas Cláusulas 16 e J 8 do Anexo "A''. 

CL/ÍVSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Juros 
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(a) O ''M1111icípio" se obriga a pagar semestralmente à "CAF" os juros sobre os saldos 
devedores do principal do e1npréstimo à taxa anual variável resultante da soma da taxa 
L!BOR para empréstimos de 6 (seis) meses, aplicável ao período de juros mais a margem de 
2.65% (dois vírgula sessenta e cinco por cento). 

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido na Cláusula Décima Segunda das Condições 
Particulares de Contratação e 110 item 6.1, da Cláusula 6, do Anexo "A". 

{b) Para o caso de mora, o "Município" se obriga a pagar à "CAF", além dos juros 
estabelecidos no item anterior, 2,0% (dois por cento) anuais. 

Do mesmo modo, será aplicado o estabelecido 110 item 6.2, da Cláusula 6, do Anexo "A". 

CLJÍ USULA DÉCIMA SEGUNDA: Fi11a11ciame11to Compensatório 

Durante o período de 8 (oito) anos corridos a partir da data de inicio da vigência do presente 
Contrato, a "CAF" se obriga a financiar 0.8% (zero vírgula oito por cento) da taxa de juros 
estabelecida na Cláusula Décima Primeira. Dessa forma, a margem citada no item (a) da 
Cláus11la anterior corresponderá a 1,85% (um vírgula oitenta e cinco por cento). Esse 
financimnento será realizado com recursos do Fundo de Financiamento Compensatório. O 
prazo mencionado poderá ser ampliado, sujeito às disponibilidades desse Fundo e a critério da 
"CAF ". 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Comissão de Compromisso 

O "Município" pagará à "CAI-"' uma comissão denominada "Comissão de Compromisso", por 
colocar à disposição do "Município" o crédito espec((tcado 11a Cláusula Terceira. Essa 
comissão será equivalente a 0,35% (zero virgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre 
os saldos não desembolsados do empréstimo. O pagamento dessa comissão será efetuado em 
dólares dos Estados Unidos de América, 110 vencimemo de cada período se111estral, até o 
momento em que cesse tal obrigação, segundo o disposto no último parágrafo desta Cláusula. 

A comissào será calculada em dias corridos, com base num período de 360 (trezentos e 
sessenta) dias por ano. 

A co111issão será devida a partir do vencimento do primeiro semestre de vigência do presente 
Contrato de Empréstimo. e cessará, no todo 011 em parte. 11a medida em que: 

(i) tenha sido desembolsada uma parte 011 a totalidade do empréslimo: ou 

(ii) tenha sido tornada total 011 parcialmente sem e.feito a obrigação de desembolsar o 
empréstimo. de acordo com as Cláusulas 4. 14 e 16 cio Anexo ''li"; ou 
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(iii) tenham sido suspensos os desembolsos por causas não imputáveis às Partes, conforme a 
Cláusula 17 do Anexo "A". 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Comissão de Financiamento e Gastos de Avaliação 

O "Município" pagará à "CAF" somente uma vez uma comissão denominada "Comissão de 
Financiamento'' pela concessão do empréstimo. Essa comissc7o será equivalente a 0.85% (zero 
vírgula oitenta e cinco por cento) do montante indicado na Cláusula Terceira do presente 
Contrato. e será devida a partir do início da vigência deste Contrato de Empréstimo. O 
pagamento dessa comissão, em dólares dos Estados Unidos de América, será efetuado sarnente 
a pedido da "CAF" e, no mais tardar. quando se realize o primeiro desernbolso do empréstimo. 

Além disso, o "Município" pagará diretamente à ''CAF" a soma de US $ 15.000,00 (quinze mil 
dólares dos Estados Unidos da América) a tíwlo de custo de avaliação. O pagamento dos custos 
de avaliação deverá ser efetuado em dólares dos Estados Unidos da América no momento em 
que ocorrer o primeiro desembolso do empréstimo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Publicidade 

O "Município" assume, diante da "CAF", a obrigação de divulgar que o "Programa" está 
sendo executado com .financiamento parcial da "CAF" e, para tanto, deverá coordenar com a 
"CAF" a colocação do nome e do logotipo que a ident(fique em todos os cartazes. avisos. 
anúncios, placas, publicações ou qualquer outro meio de divulgaçc7o do ''Programa", ou nos 
documentos convocatórias relativos à licitação pública de obras ou serviços correlatos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Garalltia 

Simultaneamente a este Contrato, a "CAF" e a República Federativa do Brasil, doravante 
denominada "Garantidor", por nwio de um representante autorizado, assinam um contrato 
ajustado conforme o Anexo "C", que é parte integrante do presente Contrato, em que esta se 
constitui como "Garantidor" de rodas as obrigações relativas ao pagamento do serviço da 
dívida (principal, juros e comissões) contraídas pelo ''Município" no presente Contrato de 
Empréstimo. 

CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Comunicações 

Todo aviso, solicitação 011 comunicação entre as Partes, relacionados ao presente Contrato, 
deverá efetuar-se por escrito e será considerado efetivo ou enviado por uma das Partes à outra, 
quando entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto no caso de arbitragem, que 
deverá ocorrer mediante recibo de not(ficação aos respectivos endereços a seguir: 
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À "CAF" 

Endereço: CORPOR.A.ÇllO ANDlNA DE FOMENTO 
Apartado Postal Nº 5086 
Altamira 69011 - 69012 
Fax Nº 2092422 
Caracas, Venezuela 

Ao "lWunicípio" 

Endereço: Prefeitura Municipal de Fortaleza 
Gabinete da Prefeita 
Rua São José, 01 - Centro 
CEP: 60.060-170 
Fortaleza, Ceará, Brasil 
Tel~fone No. 00 55 (85) 3105-1002 
Fax No. 00 55 (85) 3105-l !63 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Câpia de Corre.\1,011dência 

A "CAF'' e o "lvfunicípio" enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução do 
"Programa " para: 

SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
J.:.,splanada dos Ministérios, Bloco "K ", 5° Andar 
CEP-70040-906 Brasília - Di:strito Federal- Brasil 

Fax No. 00 55 (61) 2020-5006 

A "CAF' ' e o "lvfunicípio ·· enviarão cópia de toda correspondência relativa à execução 
.financeira do "Programa '' para: 
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Mfl1lJSTJiRJO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Coordenação-Geral de Operações Financeiras da União 
Esplanada dos Ministérios, Bloco "P", 8" Andar 
CEP-70040-900 Brasília - Distrito Federal - Brasil 
Fax No. 00 55 (61) 3412 1740 



E PARA O ÓRGA-0 EXECUTOR: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 
Av. Santos Dumont. 5335. 6º andar, Papicu 
CEP: 60. 175-047 Fortaleza - Ceará - Bmsif 
Fax n"00 55 (85) 3105-/082 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Modificações 

Toda modificação que se inco,pore às disposições deste ContralO deverá ser efetuada por 
escrito, por meio de aditivo e de comum acordo entre a "C4F ", o "J\lfunicípio '·' e o 
''Garantidor··. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Arbitragem 

Toda controvérsia que surja entre as Partes, decorrentes da inte,pretaçào ou da aplicação do 
presente Contrato, e que não se solucione por acordo entre as Partes, deverá ser submetida à 
decisão do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida na Cláusula 29 do Anexo 'A" deste 
Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSf11,fA PRIMEIRA: Estipulaçiies Contratuais e Jurisdição Competente 

O presente Contrato de Empréstimo reger-se-á pelas estipulações contidas neste documento e 
pelo estabelecido no.\' Anexos "A" e "B", que são partes integrantes deste Comrato. Os direitos 
e obrigações estabelecidos nos referidos instrumentos são válidos e exigíveis ele acordo com os 
rermos nele comidos. 

As Partes se submetem à jurisdição do país do "lvfunicípio ", cujos juízes e tribunais poderão 
conhecer de todo assunto que não seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral, de acordo 
com o disposto na Cláusula 29 do Anexo "A'' deste Contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Prevalência entre os Documentos do Empréstimo 

Em caso de discrepância, as condições estabelecidas no presente documento ou em suas 
posteriores modificações prevalecerão sobre aquelas contidas nas Condições Gerais de 
Contratação do Anexo "A ". 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Vigência 

As Partes concordam que o presente Contrato entrará em vigor na data de sua assinalllra e 
encerrar-se-á com o pagamento total do empréstimo (principal, juros. comissões e demais 
encargos) e o cumprimento de todas as obrigações estipuladas 110 presente Contrato. 

CL,;Í USULA VIGÉSIMA Q UA RTA: Anexos 

Si'ío partes integrantes do presente Contrato, os seguintes anexos: 

Anexo "A " 
Anexo "B" 
Anexo "C" 

Condições Gerais de Contratação. 
De:,·crição do "Programa". 
Contrato de Garantia. 

As Partes, em comum acordo, assincun o presente Contrato de Empréstimo em 3 (trés) vias 
originais no idioma espanhol e 3 (três) vias originais no idivrna português (Brasil), sendo ambas 
de igual teor e forma, na cidade de ____ , aos ____ (__) dias do mês de ____ de 
201 

p. MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

/,uiziann"e de Oliveira lins 
Prefeita Municipal 

p. CAF 

~~½AJ\~ 
Moira Paz-Estenssoro \, 
Diretora Representante no Brasil 
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li FORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANOLVI FORTALEZA, 23 DE JULHO OE 2008 Nº 13.864 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI N• 9403 OE 03 OE JULHO OE 2008 

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar empréstimo com a 
Corporación Andina de Fomen
to (CAF), com garantia da 
União, para financiamento de 
obras no Ambito do Programa 
DRENURB/Fortaleza e dá ou
tras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art 1 • - Fica autorizado o Poder Executivo a contra!ar, com a 
garantia da União, empréstimo externo junto à Corporaci6n 
Andina de Fomento (CAF), até o limite de US$ 45.100.000,00 
(quarenta e cinco milhões e cem mil dólares) oomospondentes, 
em dólares americanos de 1 O de novembro 2007, a uma taxa 
de R$ 1,74 (um real e setenta e quatro centavos), a 
R$ 78.474.000,00 (setenta e oito milhões, quatrocentos e se
tenta e quatro m11 reais). § 1 • - Os recursos oriundos desta 
operação de crédito serão destinados a um conjunto de ações 
que visam melhorar a qualidade de vida da população de Forta
leza, mediante a implantação de ações de metioría da drena
gem urbana, ações de controle de cheias e da recuperação e 
manutenção do meio ambiente nall.ral nas áreas das macroba
cias do município, bem como de recuperação e ampliação da 
infra-estrutura urbana. § 2° - A operação de crédito de que trata 
o caput deste artigo será processada nos tennos da Resoluçllo 
n• 43, de 21 de dezembro de 2001, do Sanado Federal, e das 
demais nonnas de regência. Art. 2º - Fica o Poder Executivo 
autorizado a vincular, como contragarantias à garantia da Uni
ão, as cotas de repartição constitucional previstas nos arts. 158 
e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas 
no art. 156 da Constituição Federal, nos termos do § 4•, do art. 
16~, bem como outras garantias em direito admitidas. Parágra
fo Unice - Caso haja insuficiência de parte dos depósitos ban
cários necessários para a quitação dos encargos contratuais 
e/oo na hipótese de extinção das recei1as, a g,r.r,tia será Stb
rogada sobre os fi.ndos ou impostOs que venham a substituí
tas, durante o prazo de vigência do contrato de operação de 
crédito autonzado por esta Lei. Art. 3• - A operação de crédito 
externo autorizada por esta Lei terá suas condi90&s de prazo, 
encargos fmariceiros a variação cambial definidos a pa1ir das 
normas estabelecidas pela Corporación Andina de Fomento 
(CAF) a pelas autoridades monetárias naciiooais. Arl 4• - Fica o · 
Poder Executivo autorizado a: 1 - abrir, em qualquer época, os 
crédttos-adicionais destinados à aplicação dos recursos da que 
trata esta Lei, inclusiva os valores necessários ao atendimento 
da contrapartida; li - firmar contratos aditivos, convênios a 
acordos necessários à implementação do referido programa 
Art s• -O Poder Executivo consignará nos orçamentos anuais 
e plurianuais do Município, durante os prazos que vierem a ser 
estabelecidos para a execução dos empreendimentos a pare o 
financiamento, dotaçóes suficientes aos investimentos e paga
mentos das parcelas de anortizaçAo e encargos fr,anceiros 

decorrentes do financiamento, bem como os valores de contra
partida da recursos próprios nos empreendimentos. Art. 6º -
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE FORTALEZA, em 03 de julho de 2008. Lulzlanne de 
Oliveira Uns - PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA. 

LEI N" 9404 OE 18 OE JULHO OE 2008 

Institui o Prêmio Memória Vrva 
no Município de Fortaleza a dá 
outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 • - Fica instituído o Prêmio Memória Vrva, que tem por 
objetivo contemplar os cidadãos que, espontaneamente, se 
dediquem à constituição, à proteção, à conservação e ao com
partilhamento de acervos históricos. Art. 2• - Para os afattos 
desta Lei, acervos histáicos são aqueles constituídos por: 1 -
imóveis; li - objetos; Ili - documentos escritos e orais; N - pintu
ras, esculturas, fotografias, desenhos, filmes, vídeos ou imagé
ticos assemelhados; V - vestígios em qualquer suporte de int&
resse histórico. Arl 3º - O Prêmio Memória Vrva poderá ser 
concedido anualmente a até 3 (três) cidadãos que, através de 
seus respectivos acervos, contribuam para a manutenção da 
mamória-histótica e cultutal da cidade. Art. 4° - Os ctilérios para 
a concessão do Prêmio Memória Viva serão regulamentados 
através de decreto do Chefe do Poder Executivo. Art s• - Fica a 
Fl.lldação de Cultura, Esporte e Turismo (FUNCET) autorizada 
a conceder, para o ano de 2007, o Prêmio Memória Vrva em 
favor dos cidadãos fortalezenses: Christiano Càmara, Miguel 
Ângelo de Azevedo (Nirez) e Nilo Fim'leza (Estrigas), no valor 
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) para cada. Arl s• - As 
despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por 
oonla das dOlações orçamentélias próprias da Fuidaçao de 
Cultura, Esporte e Turismo de Fortaleza (FUNCET), suplemen
tadas se necessário. Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 18 de 
julho de 2008. Lulzlanne de Oliveira Uns - PREFEITA MUNI
CIPAL OE FORTALEZA. 

LEI N• 9405 OE 18 OE JULHO DE 2008 

Modifica 8 redlação da artigos 
da Lei n• 8.404, da 24 de d&
zembro de 1999, que altera a 
Lei n• 8.196196, na fonna que 
indica. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1 • - O caput do art. 5• e seus incisos 1, IV, IX, X e XIX, o art. 
s•, seus incisos e o§ 4º; os arts. 9º, 13, 15 e 19, o inciso VII do 
art. ZO, bem como o art. 23 da Lei n• 8.404, de 24 de clazambro 
de 1999, passam a vigorar com a seguinte redação: "Art 5º -
Ao Conselho Municipal de Assistência Social, 6(gão colegiado 
de caráter permanente e deliberativo, integrante da estrutura 
básica da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) 
compete: 1 - definir a aprovar a Política Municipal de Assistência 
Social; ............. N apreciar e aprovar a proposta orçamentária 



.. ! n.r· 1 R !~1·1.~ 

Cont'·ato de Financiamento - Programa Pró-Transporte -CA:f X.A Operações com Estados, Municípios e Distrito Federa\. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/EIXO VIA EX~SA/ RAULBARBOSA 
Contrato nº. 0364.665-2Bt12 
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CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, 
ENjRÉ SI, FAZEM: A GAl)(A'.-ECONÕ.MICA 
FEDERAL E O MtJNl.CÍP.1O DE 

1 

-j-- ~ cJ e ·· c)Oo/-9 FÓ.ftTI\LEZA/CE, DESTiNAD.O À 
E~EêP~ÃP DE 0.B~,~/Sf;RVIÇOS NO 
MU.NIC.1~10 . DE FORlT A~l;ZA:/CE, NO 
ÂMBITO DO PRÓ-TRANSPORTE. °'9 . o ~J -0 

Por este instrumento as partes adiante nominadas ·e qualificadas, representadas como ao 
final indicado, têm justo e contratado, entre si, a c.oncessão de financiamento, na forma a 
seguir ajustada: 

. 
l - AGENTE FINANCEIRO - CAIXA ECONÔMICA.,EEQERAL, instituição financeira sob a 
forma de empresa pública, dot$da de personalidade:jurítlica-de direito ,privado, criada pelo 
Decreto-Lei nº. 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-Lei nº. 1.259, de 19 
de fevereiro de 1973, e constituída pelo Decreto nº. 66.303, de 06 de março de 1970, 
regendo-se :Pelo . Estatuto vigente na data da presente contratação, com sede no Setor 
Bancário Sul, Quadra 4, Lote 3/4, em Brasília-DF, CNPJ/MF 00.$60:305/0001-04, neste 
ato representada pelo Superintendente . Regional da Superintendência Regional de 
Fortaleza, Sr. ODILON PIRES SOARES, Portaoor da Carteira de Identidade nº. 1346114, 
expedida .pelo .Órgão Emissor SSP/CE e ·CPF nº: 170.520.17·3,-.34, residente·à Av::--Edílson 
Brasil S-oares, 1768 Casa 01 - Bairro Edson Queiroz, Fortaleza/CE, doravante 'designada 
simplesmente CAIXA. 

li - TOMADOR - MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
07.954.605/0001-60 representado pe.la sua Pr.~teita S.ra. LUIZIANNE. DE OLIVEIRA UNS, 
Portadora da Carteira de Identidade nº. 95002402951 ~xpedida pelo Órgão Emissor 
SSP/CE e CPF nº. 382.085.633-15, brasileira, solteira\jornalista. .. profissional, residente à 
Rua Eugênio Porto, nº. 71, Apto. 302 - A - Bairro .José Bonifácio, Fortaleza/CE, doravante 
designado TOMADOR. 

111 - AGENTE PROMOTOR - representado neste contrato pelo. TOMADOR acima 
qualificado; 

IV- DEFINIÇÕES 

AGENTE FINANCEIRO - agente responsável pela contratação do financiamento 
autorizado pelo AGENTE OPERADOR; 
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MUNICÍPIO DE FORTALEZA/EIXO VIA 8CPRESSA/ RAUL BARBOSA 
Contrato nº. 0364.665-28/12 

AGENTE OPERADOR - agente responsável pelo controle e acompanhamento da 
execução orçamentária dos programas de aplicação dos recursos do FGTS e aquele que 
contrata as operações de financiamento com o AGENTE FINANCEIRO; 

AGENTE PROMOTOR - agente responsável pela execução, acompanhamento e 
fiscalização das ações propostas no financiamento; 

BACEN - Banco Central do Brasil; 

BANCO DO BRASIL S/A - sociedade de economia mista, na qualidade de depositária 
das cotas do Fundo de Participação do Estado - FPE e do Funda de Participação do 
Município - FPM; 

CADIP - Cadastro da Dívida Pública; 

CONTA VINCULADA - conta bancária individualizada, aberta em nome do TOMADOR, 
em agência da CAIXA ECONÔMICA 'FEDERAL, com a finalidade ·específica de registrar 
os recursos financeiros relativos ao empreendimento contratado, inclusive da 
contrapartida financeira do TOMADOR; 

CONTRATO DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA - Contrato de garantia fidejussória, 
celebrado entre a CAIXA, o GARANTIDOR e o TOMADOR, que tem por objeto a 
obrigação da GARANTIDORA em assegurar todas .as OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS do 
TOMADOR, decorrentes do presente contrato de financiamento; 

CONTRATO EM CONTRAGARANTIA - contrato de vinculação de receitas e de cessão e 
transferência de crédito em contragarantia, celebrado entre a UNIÃO e o TOMADOR 
referente ao presente contrato de financiamento; 

DIA ELEITO - é aquele definido entre o 1° e o 20° dia do mês para que o TOMADOR 
efetue o pagamento de suas prestações; 

FIEL DEPOSITÁRIO - Pessoa Jurídica que assume o encargo pela boa guarda, 
conservação e entrega dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, 
duplicatas ou outros documentos que lhe pertencem, além de materiais e equipamentos 
decorrentes das operações de compra, referentes à -aplicação dos recursos objeto deste 
contrato , dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados de 
acordo com os EMPREENDIMENTOS. 

GARANTIDORA- A UNIÃO, por solicitação do Tomador, com fundamento no art. 40 da 
Lei Complementar nº 101 , de 4 de maio de 2000 e na Lei nº 10.552, de 13 de novembro 
de 2002. 

GESTOR DA APLICAÇÃO - Ministério das Cidades; 
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MUNICÍPIO DE FORTALEZA/EIXO VIA EXPRESSA/ RAUL BARBOSA 
Contrato nº. 0364.665-28/12 

MANUAL DE FOMENTO - manual divulgado pelo AGENTE OPERADOR, que contém as 
normas, as especificações e a forma de operacionalização das modalidades operacionais 
vinculadas ao Programa Pró-Transporte; 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - Empréstimo no valor de R$ ·141.700.000,00 (Cento e quarenta e um milhões e 
setecentos mil reais), sob a forma de financiamento concedido pela CAIXA, lastreado em 
recursos do FGTS, repassados pelo AGENTE OPERADOR à CAIXA, nas condições 
estabelecidas no Programa Pró-Transporte, observadas as condições estabelecidas neste 
contrato. 

1.1 - A presente operação de crédito encontra-se excepcionalizada no âmbito do 9°R da 
Resolução Nº. 2.827, de 30/03/2001 e alterações posteriores, do Conselho Monetário 
Nacional. 

1.2 - O TOMADOR do presente financiamento encontra-se devidamente autorizado, 
quanto à sua capacidade de endividamento, conforme Ofício STN Nº 2383/2012 -
COPEM/SURIN/STN/MF-DF, de 14/05/2012. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO 

2 - O contrato de financiamento, previsto na CLÁUSULA PRIMEIRA, está assim 
firmado: 

2.1 - Investimento: no valor de R$ 151.600.000,00 (Cento e cinquenta e um milhões e 
seiscentos mil reais); 

2.2 - Financiamento no montante de R$. 141.700.000,00 (Cento e quarenta e um milhões 
e setecentos mil reais), destínado à essencial ligação viária entre o setor hoteleiro 
principal da cidade ao Estádio Castelão - EIXO Via Expressa/ Raul Barbosa, para atender 
a população estimada de 2.500.000 habitantes, equivalente a 93,47% do valor do 
investimento, com as seguintes características: 

2.3 - Contrapartida: no valor de R$ 9.900.000,00 (Nove milhões e novecentos mil reais), 
equivalente a 6,53 % do valor do investimento; 

2.4 - Carência: o prazo é de 19 (dezenove) meses; 

2.4.1 - O término da carência é 03/01/2014. 

2.5 - Desembolso: o prazo é de 19 (dezenove) meses; 
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Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transporte -
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MUNICÍPIO DE FORTALEZA/EIXO VIA EXPRESSA/ RAUL BARBOSA 
Contrato nº. 0364.665-28/12 

2.6 - Amortização: o prazo é de 240 (duzentos e quarenta) meses, contado a partir do 
término do período de carência. 

2.7 - Juros: 6% a.a. (seis por cento ao ano). 

2.8 - Remuneração CAIXA: 

Taxa de Administração: 2% a.a. (dois por cento ao ano); 

Taxa de Risco .de Crédito: 0,5% a.a. (zero vírgula cinco por cento ao ano). 

2.9 - Conta vinculada: 207-9, aberta na Agência lracema - nº. 0031, em nome do 
TOMADOR. 

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO 

3 - O Contrato tem por objetivo atender a população estimada conforme CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO, no âmbito do Programa Pró-Transporte. 

3.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais entregues 
pelo TOMADOR à CAIXA e utilizados para aprovação do finai:iciamento objeto deste 
contrato integram este instrumento, não podendo, em hipótese alguma, serem alterados 
sem a prévia e expressa autorização da CAIXA, o que se aplica, também, ao Cronograma 
de Desembolso constante do Anexo 1, parte integrante deste. contrato. 

CLÁUSULA QUARTA- CONTRAPARTIDA 

4 - Obriga-se o TOMADOR a participar do investimento mencionado na CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO, a título de contrapartida, mediante depósito 
antecipado a cada desembolso, em CONTA VINCULADA ao presente contrato , aberta 
em agência bancária da CAIXA. 

4.1 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o 
TOMADOR obriga-se a executar, sob suas expensas, as obras/$e.rviços/estudos e 
projetos previstos como investimentos de contrapartida, comprometendo-se a cumprir 
integral e fielmente os cronogramas de execução das obras/serviços/estudos e projetos 
na forma proposta, e a sua não observância reserva à CAIXA o direito de adotar as 
medidas legais e/ou contratuais definidas neste instrumento. 

27.844 v013 micro 



Contrato de Financiamento - Programa Pró-Transporte -
Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA/EIXO VIA EXPRESSA/ RAUL BARBOSA 
Contrato nº. 0364.665-28/12 

CLÁUSULA QUINTA - DESEMBOLSO 

5 - O prazo para realização do primeiro desembolso de recursos ~o financiamento ~ _de 
12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do presente instrumento, admItIda 
prorrogação por, no máximo, igual período, mediante solicitação formal do TOMADOR, 
desde que previamente acatada e autorizada pelo AGENTE OPERADOR e por 
deliberação da CAIXA. 

5.1 - O desembolso do financiamento é efetuado periodicamente pela CAIXA, respeitada 
a programação financeira do FGTS e o Cronograma Físico e Financeiro, e sua liberação 
fica condicionada à efetiva execução das respectivas etapas,das obras/serviços/estudos e 
projetos, atestada pela CAIXA, observado o disposto nos subitens desta Cláusula. 

5.1.1 - O TOMADOR pode solicitar a realização de desembolso com antecipação de 
parcela prevista no Cronograma de Desembolso, para o período segujnte ao da 
sol icitação, exceto a última, podendo a parcela ter periodicidade mensal, bimestral ou 
trimestral. 

5.1.2 - A execução da etapa física da obra e serviços é comprovada pela CAIXA até o 
valor correspondente ao adiantamento, até a data prevista para a próxima solicitação, 
conforme Cronograma Físico Financeiro. 

5.1 .3 - Quando ocorrer o adiantamento a que alude o item 5.1.1 e o TOMADOR não 
comprovar a execução física e/ou a aquisição correspondente ao valor do adiantamento 
até a data prevista para a próxima solicitação, a CAIXA realiza a glosa do valor 
equivalente à diferença entre o valor do adiantamento e o valor não comprovado. 

5.1 .4 - Caso o TOMADOR não comprove a realização da etapa física da 
obra/serviços/estudos e projetos ou permaneça na falta de comprovação das parcelas 
adiantadas pelo segundo pedido de adiantamento consecutivo, conforme Cronograma 
Físico Financeiro em vigor, fica suspenso o desembolso por adiantamento. 

5.1 .5 " A suspensão a que se refere o item 5.1.4 permanece até que o TOMADOR realize 
a comprovação para a CAIXA, de que realizou toda a execução física e/ou a aquisição 
correspondente à despesa total correspondente aos recursos efetivamente 
desembolsados em forma de adiantamento. 

5.1.6 " O adiantamento de parcela somente ocorre quando o TOMADOR comprovar que o 
aporte da contrapartida correspondente, observado o percentual de participação, ocorreu 
em data anterior à solicitação de desembolso ante.cipado. 

5.2 - Os recursos de que trata o item 5.1 são creditados em dois dias úteis após o O 
recebimento dos recursos pela CAIXA " AGENTE FINANCEIRO, na conta bancária 
individualizada do TOMADOR, vinculada a este' contrato, com pr$vio depósito dos 
recursos oriundos da contrapartida, aberta na agência da Caixa Econômica Federal e 

5 
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destinando-se, obrigatoriamente, ao pagamento dos faturamentos aceitos pela CAIXA, 
constante no documento de solicitação de desembolso. 

5.3 - As parcelas do financiamento a serem desembolsadas não fazem jus à atualização 
monetária, independentemente do prazo previsto para a execução da obra e serviços. 

5.3.1 - O TOMADOR/AGENTE PROMOTOR concorda com o disposto no subitem 
anterior, e assume, perante a CAIXA, inteira-responsabilidade por eventuais diferenças de 
atualização que porventura recaiam sobre o financiamento ora concedido, reclamadas por 
terceiros. 

5.4 - A liberação das parcelas do financiamento condiciona~se à apresentação, pelo 
TOMADOR/AGENTE PROMOTOR. e à análise e aceitação pela CAIXA, da 
documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jurídica, além do 
cumprimento das demais exigências expressas detalhadas e aprazadas no MANUAL DE 
FOMENTO - Pró-Transporte, divulgado pelo Agente Qperador do FGTS, aplicáveis à 
presente modalidade de operação, ao qual o TOMADOR declara conhecer e acatar em 
lodos os seus termos. 

5.4.1 - O desembolso de recursos envolvendo área(s) de intervenção, cuja 
documentação de titularidade esteja(m) pendente(s), observa a apresentação da 
documentação citada na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES 
CONTRATUAIS, como condição para início de desembolso, em relação a cada área 
individualmente identificada, de modo a permitir a liberação dos recursos à medida da 
regularização da(s) pendência(s). 

5.4.1.1 ~ Sem prejuízo do atendimento das demais condições estabelecidas neste 
contrato, especialmente àquelas relacionadas na CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -
OBRIGAÇÕES, o TOMADOR, antes de expedir a autorização de início das 
obras/serviços/estudos e projetos, em qualquer·das áreas afetas· ao projeto de que trata a 
CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETIVO, certifica-se que a área objeto da autorização 
atende às exigências com relação à titularidade, para assegurar .o desembolso de 
recursos relacionados à área em questão. 

5.4.1.2 " Assim sendo, a(s) condicionante(s) para desembolso relativa(s) à regularização 
da titularidade da(s) área(s) relacionada(s) na CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -
CONDICIONANTES CONTRATUAIS permanece(m) em vigor, até que seja(m) 
regularizada(s) a(s) pendência(s) identificada(s) neste instrumento, independentemente 
de o TOMADOR ter autorizado o início das obras/serviços/estudos e projetos. 

5.4.2 - O desembolso da última parcela constante do cronograma é de, no mínimo, 3% do 
valor do financiamento e é creditada após a efetiva conclusão do empreendimento, nos o 
termos das condições pactuadas. 
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CLÁUSULA SEXTA - JUROS 

6 - Sobre o saldo devedor do presente contrato , inclusive no perlodo de carência e até o 
vencimento da dívida, são cobrados, mensalmente, no DIA ELEITO, juros à taxa anual 
nominal conforme previsto na CLÁUSULA SEGUNDA- DO FINANCIAMENTO. 

CLÁUSULA SÉTIMA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO 

7 - É devida pelo TOMADOR à CAIXA a seguinte remuneração: 

7.1 - Taxa de Administração 

7 .1.1 - Taxa de Administração correspond~nte à taxa nominal estabelecida na 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO, incidente sobre o saldo devedor 
atualizado, durante toda a vigência deste contrato, cobrada junto com os juros, na fase de 
carência, e com a prestação mensal, durante a fase de amortização. 

7.1.2 - O valor da remuneração da CAIXA-pode ser revisto a partir da apreciação, pelo 
Conselho Curador resultante de auditoria, que contemple o resultado do levantamento 
dos custos dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS. 

7.2 - Taxa de Risco de Crédito 

7.2.1 - Taxa de Risco de Crédito correspondente à taxa nominal estabelecida na 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO incidente sobre o saldo devedor 
atualizado. 

7.2.2 - A CAIXA providencia, anualmente, avali~ção econômico-financeira do-TQMADOR, 
a fim de identificar o seu novo conceito de risco de crédito. 

7.2.3 - O TOMADOR encaminha à CAIXA, até 30 de abril de cada ano, a documentação 
necessária para realização da avaliação cit,ada no item anterior, consistente na 
documentação contábil dos quatro últimos exercícios financeiros, consolidando a 
execução orçamentária e patrimonial dos poderes Executivo, L.egislátivo e Judiciário com 
suas respectivas administrações diretas, fundos, autarquias, fundações e empresas 
estatais dependentes, observada a legitimidade da documentação conforme Lei 4.320/64, 
suas determinações e seus anexos, sejam elas estaduais ou municipais. 

7.2.3.1 - O não atendimento pelo TOMADOR do subitem anterior é causa de suspensão 
do desembolso, e caso não seja medida suficiente, de vencimento antecipado da dívida, 
em qualquer tempo, a critério da CAIXA o 
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7 .2.4 - A taxa de que trata esta Cláusula é cobrada mensalmente, após o primeiro 
desembolso dos recursos, juntamente com a parcela de juros na fase de carência, e com 
a prestação mensal na fase de amortização. 

7.2.5 - No eventual aumento do risco de-crédito do TOMADOR, por ocasião da avaliação 
econômico-financeira mencionada nos subitens anteriores, o percentual da Taxa de Risco 
de Crédito ajustado nesta Cláusula pode ser alterado, não podendo ultrapassar 1,00%. 

CLÁUSULA OITAVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

8 - A atualização monetária do presente contrato é realizada da seguinte forma: 

8.1 - Sobre cada parcela desembolsada é aplicada atualização monetária proporcional ao 
período decorrido entre a data do desembolso dos recursos e o dia primeiro do mês 
subseqüente. 

8.2 - O saldo devedor e a prestação mensal no período de amortização são atualizados 
no primeiro dia de cada mês, mediante aplicação de coeficiente de atualizaçãp monetária 
idêntico ao utilizado para a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS. 

8.3 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, é aplicado o índice adotado 
para o reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o 
último reajuste do saldo devedor e a data do evento. 

8.4 - Na hipótese de extinção do coeficiente de atualização dos depósitos das contas 
vinculadas do FGTS, o saldo devedor, bem como as prestaçõe.s deste contrato, para 
todos os fins, passa a ser atualizado pelo índice que vier a ser determinado em legislação 
específica do Conselho Curador do FGTS. 

CLÁUSULA NONA · PRAZO DE CARÊNCIA 

9 - O prazo de carência do contrato de financiamento, conforme CLÁUSULA SEG.UNDA 
- DO FINANCIAMENTO, é contado a partir da data de assinatura do contrato e adotado o 
dia eleito do TOMADOR, prorrogável, no máximo, por metade do prazo originalmente 
contratado (respeitado o prazo máximo de 48 meses), mediante requerimento expresso 
do TOMADOR, e concordância, também de forma expressa, do AGENTE OPERADOR e 
por deliberação ela CAIXA. 

9.1 - O término do prazo de carência está determinado na CLÁUSULA SEGUNDA - DO 
FINANCIAMENTO, de acordo com o cronograma apresentado no AAexo 1. 

9.2 - A prorrogação do prazo de carência implica a redução do prazo de amortização 
deste contrato no mesmo número de meses da prorrogação aprovada, ficando o 
TOMADOR ciente e anuente da referida redução. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-TARIFAS, TAXAS e MULTAS 

1 o - As alterações contratuais motivadas direta ou indiretamente pelo TOMADOR 
ensejam o pagamento tarifas operacionais à CAIXA, destinadas a fazer face às despesas 
decorrentes da realização da atividade de análise técnica de engenharia e trabalho 
técnico socioambiental - reprogramação contratual e da atividade d.e processamento da 
respectiva reprogramação, conforme Tabela de Tarifas publicada pela CAIXA e afixada 
em suas agências, tarifas estas cobradas individualmente, pagas pelo TOMADOR por 
ocasião da solicitação da alteração contratual. 

1 o .1 - Na mesma hipótese de solicitação de alteração contratual, também são devidas 
pelo TOMADOR, as multas do BACEN, decorrentes da modificação das informações 
registradas no Cadastro da Dívida Pública - CADIP. 

10.2 - As alterações contratuais motivadas por iniciativa da CAIXA, do Conselho Curador 
do FGTS, do GESTOR DA APLICAÇÃO, do AGENTE OPERADOR do FGTS ou por 
normas de contingenciamento de crédito do setor público, não são objeto de cobrança de 
tarifas, taxas ou multas. 

10.3 - O TOMADOR obriga-se a reembolsar, à CAIXA, todas as multas e-penalidades a 
esta impostas pelo Banco Central elo Brasil - BACEN ou pelo AGENTE OPERADOR, por 
atrasos ou cancelamentos de desembolsos decorrentes de fatos imputáveis 
exclusivarnente ao TOMADOR, tais como atraso ou irregularidade nas 
obras/serviços/estudos e projetos ou por estar o TOMADOR em situação cadastral 
irregular que não lhe permita receber recursos do FGTS. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- UTILIZAÇÃO DE SALDO RESIDUAL 

11 - É facultado ao TOMADOR utilizar o saldo residual, se houver, do valor do 
empréstimo ora concedido, assim considerado o, saldo remanescente apurado depois da 
conclusão e alcance integral do objetivo originalmente contratado. 

11.1 - Para tanto, o TOMADOR comunica oficialmente o seu interesse à CAIXA, em até 
60 dias após o último desembolso e em até 120 dias após o término do prazo de carência 
vigente. 

11.2 - Fica ciente o TOMADOR de que o não cumprimento do prazo acima estabelecido 
implica na reversão dos valores às disponibilidades orçamentárias do FGTS. 

11.3 - A reprogramação contratual para utilização do saldo residual obedece às normas e 
condições impostas pelo AGENTE OPERADOR e pela CAIXA, e como tal está sujeita à 
cobrança de tarifa(s) operacional (is). 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AMORTIZAÇÃO 

12 - O financiamento concedido pela CAIXA ao TOMADOR é amortizado de acordo com 
as seguintes condições básicas: 

12.1 - O Prazo de amortização, conforme estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA - DO 
FINANCIAMENTO, é contado a partir do término do período de carência. 

12.2 - As prestações são pagas mensalmente, no DIA ELEITO, vencendo-se a primeira 
no mês subsequente ao do término do período de carência previsto na CLÁUSULA 
SEGUNDA - DO FINANCIAMENTO, sendo calculadas de acordo com o Sistema Francês 
de Amortização - Tabela "Price". 

12.3 - Quando, ao final do prazo de amortização previsto na CLÁUSULA SEGUNDA -
DO FINANCIAMENTO o saldo devedor não estiver totalmente liquidado, o saldo 
remanescente é exigível e cobrado pela CAIXA juntamente com a última prestação. 

12.4 - O DIA ELEITO para o TOMADOR corresponde ao dia 03 de cada mês. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - GARANTIAS 

13 - Em garantia ao pagamento do financiamento ora concedido e das demais obrigações 
contraídas neste contrato, o TOMADOR oferece à CAIXA: 

13.1 - Vinculação de receita do município 

13.1.1 - O TOMADOR outorga à CAIXA, nesta data, poderes irrevogáveis e irretratáveis 
para, em caso de inadimplemento ou vencimento antecipado,da dívida, .efetuar o bloqueio 
e repasse dos recursos decorrentes da arrecadação de receitas provenientes do FPM -
Fundo de Participação dos Municípios, conforme estabelecido nos artigos 157 e 158 e 
nos incisos I e li do Artigo 159 da Constituição Federal de 1988, e pela Lei Municipal nº. 
9.586, de 30 de dezembro de 2009, publicada no Diário Oficial do Município, em 
30/12/2009, alterada pela Lei nº. 9.653, de 04/06/2010, publicada no Diário Oficial do 
Município, em 04/06/201 O, até o limite do saldo devedor atualizado. 

13.1.2 - Em decorrência da vinculação da receita, ora constituída, e para o efeito de 
assegurar a efetividade das garantias oferecídas neste instrumento, o TOMADOR, como 
forma e meio de efetivo pagamento integral da dívida, cede e transfere à CAIXA, em 
caráter irrevogável e irretratável, os créditos efetuados na(s)· sua(s) conta(s) de depósito, 
mantida(s) no BANCO DO BRASIL S/A. A cessão ora estipulada se faz a título "pro 
solvendo" e nos exatos valores a serem requisitados por escrito pela CAIXA. 

13.1.2.1 - Na ocorrência de inadimplemento por parte do TOMADOR, a CAIXA solícita ao 
BANCO DO BRASIL S/A, a retenção dos recursos do FPM, destinando-os à quitação do 
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encargo, nos termos do Acordo Operacional firmado entre a CAIXA e o BANCO DO 
BRASIL S/A, em 23/03/1998, o qual regulamenta esse procedimento. 

13.1.2.1.1 - Fica o TOMADOR ciente neste ato que, por força do acordo operscional 
supracitado, o BANCO DO BRASIL comprometeú-se a: 

1 - não acatar contra-ordem de pagamento do TOMADOR, exceto quando se tratar de 
ordem judicial; . 
li - obedecer à ordem de priorização estabelecida para liquidação de dívidas, qual seja 
dividas junto ao Tesouro Nacional, junto ao BANCO DO BRASIL e junto à CAIXA; 
Ili - pagar à CAIXA, no prazo de até 02 (dois) dias úteis bancários a partir da efetiva 
retenção de que trata o subitem anterior, as quantias suficientes à quitação das 
obrigações vencidas. levando a débito daquela conta os valores correspondentes. 

13.1.3 - A GARANTIDORA presta a garantia nos termos e condições descritas no 
contrato de Garantia Fidejussória, que é celebrado em separado, por meio do qual 
reconhece e aceita o presente contrato na qualidade de-GARANTIDORA. Essa garantia é 
prestada em caráter irrevogável e irretratável até a efetiva liquidação das obrigações do 
TOMADOR, responsabilizando-se pelo fiel e exato cumprimento de todas as obrigações 
assumidas pelo TOMADOR, comprometendo-se, na hipótese de inadimplemento por 
parte desse, a honrar as obrigações pecuniárias por ele assumidas. 

13.1.3.1 - A GARANTIDORA ainda se obriga a garantir e repassar os valores devidos 
referentes ao presente financiamento, quando da ocorrência da inadimplência por parte 
do TOMADOR. 

13.1.4 - A GARANTIDORA renuncia expressamente o benefício de . ordem e se 
compromete a comunicar à CAIXA qualquer alteração ou disposição normativa que 
coloque em risco o financiamento do crédito ora concedido. 

13.1.5 - Na hipótese de diminuição ou extinção das garantias pactuadas, o TOMADOR 
outorga à CAIXA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, garantia igual, bastante e 
suficiente à segurança do crédito ora concedido, e desde que por esta aceita, que 
complemente ou substitua as existentes, sob pena de, a critério da CAIXA, ser declarado 
o vencimento antecipado da dívida e a exigibilidade imediata do saldo devedor contratual 
devidamente atualizado. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA · OBRIGAÇÕES DO TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR 

14 - Constituem obrigações do TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, independentemente 
de outras previstas neste contrato e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do 
AGENTE OPERADOR e da CAIXA: O 
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14.1 - Obrigações do TOMADOR/AGENTE PROMOTOR 

a) manter-se em situação regular perante o FGTS, à CAIXA, INSS e a Previdência Social 
Própria; 
b) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos para os fins previstos, 
comunicando à CAIXA, imediatamente e por escrito, qualquer irregularidade que venha a 
identificar; 
c) responsabilizar-se pelo retorno à CAIXA do financiamento nos prazos e condições 
estabelecidos no presente contrato; 
d) comunicar à CAIXA qualquer ocorrência que poss.a, direta ou indiretamente, afetar as 
garantias oferecidas; 
e) fazer consignar em seu orçamento, ou mediante crédito adicional, em época própria, a 
dotação necessária ao pagamento do principal, atualização monetária, juros e taxas 
devidos; 
f) responsabilizar-se pela funcionalidade das obras e serviços objeto do financiamento; 
g) pagar todas as importâncias devidas, por força de·ste contrato ,em Agência da CAIXA, 
em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, atrasos ou irregularidades 
previstas neste contrato; 
h) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência, em 
conta adequada do passivo financeiro, com sub-contas identificadoras; 
i) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os docum~ntos comprobatórios das 
despesas que permanecerão à disposição da CAIXA pelo prazo de 05 anos após a 
liquidação da dívida; 
j) promover a contratação de terceiros, na forma da legislação em vigor, observadas as 
especificidades do empreendimento; 
k) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgc;lr para contratação de 
serviços ou matérias-primas destinadas à execução do empreendimento, a condição de 
que as empresas licitantes não podem ter restrições perante o FGTS; 
1) apresentar à CAIXA, a critério desta ou quando por esta exigido, relatórios, dados, 
informações, balancetes financeiros e/ou prestações de conta, instruídos com a 
documentação comprobatória; 
m)utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do financiamento, 
exclusivamente para os fins estipulados neste contrato; 
n) fornecer, sempre que solicitadas pela CAIXA, informações sobre a execução e 
desenvolvimento das etapas de obras/serviços; 
o) manter vigentes as licenças, durante todo o prazo do financiamento, principalmente 
ambientais, autorizações e demais exigências dos órgãos governamentais; 
p) permitir aos representantes da CAIXA livre acesso, em horário comercia l, às 
instalações do projeto e obras, bem como a todos os documentos, informações e registros 
contábeis a eles pertinentes, mediante aviso ao TOMADOR, com pelo menos vinte e 
quatro horas de antecedência; 
q) arcar com recursos próprios as despesas extraordinárias do projeto, suprindo 
quaisquer insuficiências de recursos que sejam necessárias para a execução do projeto; D 
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r) afixar, em local visível ao público, placa de identificação do empreendimento, conforme 
modelo definido pela CAIXA, mantida durante toda a execução do empreendimento; 
s) divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o objeto/objetivo do contrato 
o nome do programa, a origem do recurso, o valor do ·financiamento, o nome da CAIXA, 
como ente participante, na qualidade de AGENTE FINANCEIRO, obrigando-se o 
TOMADOR a comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e .local onde ocorrerá a 
ação promocional, com antecedência mínima de setenta e duas horas; 
t) fornecer à CAIXA. cópia das licenças ambientais relativas ao(s) empreendimento(s) e 
suas renovações, bem como de todas as autuações, · relatórios e fiscalizações 
administrativas, relativas ao meio ambiente; 
u) cumprir, no que couber, todas as obrigações referentes aos-bens materiais de interesse 
para a preservação da memória coletiva. caso a área de intervenção e/ou o entorno do 
EMPREENDIMENTO tenha sido objeto de tombamento, no âmbito federal, estadual ou 
municipal; 
v) respeitar todas as obrigações relativas à demarcação física e/ou terras indígenas 
regularizadas, caso qualquer das partes · da área de intervenção seja contígua à área 
cujos ocupantes ou titulares sejam do grupo indígena; 
x) informar imediatamente à CAIXA sobre assuntos ambientais em que pesem ações 
jud iciais, ínquéritos civis e procedimentos investigatórios prornovidos pelo Ministério 
Público, ações civis públicas, Termo de Ajustamento de Conduta assinados com o 
Ministério Público ou órgão ambiental; 
w) inserir e manter atualizadas as informações no Portal de Acompanhamento de Gastos 
para a Copa do Mundo de Futebol de 2014; 
y) apresentar qualquer outra documentação solicitada pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, 
AGENTE OPERADOR e/ou CAIXA, em atendimento às normas e legislação vigente. 
z) manter-se em situação regular, juntamente com os beneficiários relacionados no 
Boletim de Desembolso, perante o FGTS; 
aa) acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução das obras/serviços/estudos e projetos 
conforme pactuado neste contrato; 
bb) responsabilizar-se pela implantação , operação e manutenção do empreendimento; 
cc) fazer constar em editais de licitação que porventura divulgar para contratação de 
serviços ou matérias-primas destinadas à execução do empreendimento, a condição de 
que as empresas licitantes não podem ter restrições perante o 'FGTS. 

CLÁUSULA DÉCIMA QU INTA- CONDICIONANTES CONTRATUAIS 

15.1 - Condições de Eficácia: 

15.1.1 - A eficácia do presente contrato está condicionada à apresentação à CAIXA, pelo 
TOMADOR, do contrato DE GARANTIA FIDEJUSSÓRIA e do contrato EM 
CONTRAGARANTIA, nos termos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 e 
da Resolução nº 48, de 2007 do Senado Federal e devidamente formalizados, válidos e 
eficazes, nos termos da Legislação Cívil. 

o 
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15.2 - Condições Resolutivas 

a) o TOMADOR deve apresentar o presente contrato à CAIXA, devidamente assinado no 
prazo máximo de 12 meses, contados da da.ta da assinatura, podendo este prazo ser 
prorrogável a critério da CAIXA por igual período, devendo ocorrer, em qualquer caso, 
antes do primeiro desembolso, observadas as exigências legais de registro deste contrato 
no(s) cartório(s) competente(s), bem como de publicação do ato em meio oficial e 
encaminhamento de uma via do contrato ao Tribunal de Contas dos Municípios, 
apresentando à CAIXA as competentes provas da realização desses atos; 

15.3 - Condições para Início do Desembolso 

15.3.1 - Como condição para realização do primeiro desembolso, compromete-se ainda o 
TOMADOR a: 
a) atender integralmente todas as condições de eficácia e resolutivas expressas neste 
contrato; 
b) apresentar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART/CREA do projeto, da 
execução e fiscalização da obra; 
c) apresentar documentos comprobatórios do resultado do processo de contratação de 
terceiros; 
d) apresentar o licenciamento ambiental - Licença de Instalação - Ll do projeto; 
e) apresentar o Cronograma Físico e Financeiro do empreendimento; 
f) ter fixado a placa da obra; 
g) aprovação dos projetos técnlcos de engenharia pela CAIXA; 
h) apresentar documentação referente ao processo de regularização da(s) área(s) de 
intervenção, revestida(s) das formalidades legais; 
i) apresentar a aprovação do projeto do empreendimento pelo Ministério das Cidades; 

15.3.2 - Na existência de mais de um contrato de empreitada e/ou fornecimento, no 
âmbito deste contrato de financiamento, desde que devidamente caracterizada a 
inexistência de interdependência entre as obras, e a critério da CAIXA, as condições para 
início de desembolso podem ser verificadas individualmente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - SUSPENSÃO D.OS DESEMBOL:.SOS 

16 - A CAIXA pode, em qualquer momento, mediante comunicação por escrito ao 
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, suspender os desembolsos, na hipótese de ocorrer 
e enquanto persistir: 
a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato celebrado 
pelo TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR com a CAIXA, independentemente da aplicação 
das cominações nele previstas; 
b) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do 
TOMADOR ou a capacidade de disposição de seus bens; 
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e) inadimplemento, por parte do TOMADOR} AGENTE PROMOTOR, de qualquer 
obrigação assumida com a CAIXA neste contrato; . 
d) atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos obtidos 
DA CAlXA; 
e) alteração de qualquer das disposições das leis municipais, relacionadas com o 
empréstimo, com a execução e com o funcionamento do(s) empreendimento(s), que 
contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado neste contrato e nos demais a ele 
vinculados; 
f) ocorrência de fato superveniente que venha afetar a fonte dos recursos - FGTS; 
g) descumprimento e/ou inadimplemento de quaisquer das obri~ações/exigências 
constantes das CLÁUSULAS DÉCIMA TERCEIRA- GARANTIAS, D.ECIMA QUARTA -
OBRIGAÇÕES DO TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR e DÉCIMA QUINTA -
CONDICIONANTES CONTRATUAIS, à exceção daquelas obrigações que condicionem à 
eficácia, resolução e ao início do desembolso do contrato; 
h) descumprimento do cronograma de execução das obras, inclusive em caso de 
contrapartida não financeira; 
i) determinação de suspensão dos desembolsos por órgãos de controle externo ou por 
decisão judicial. 
j) descumprimento de divulgar, em qualquer ação promocional relacionada com o 
objeto/objetivo do contrato o nome do Programa, a origem do recurso, o valor do 
FINANCIAMENTO, o nome da CAIXA, como ente participante, na qualidade de AGENTE 
FINANCEIRO, e descumprimento de comunicar expressamente à CAIXA a data, forma e 
local onde ocorrerá a ação promocional, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 
horas; 
k) a não apresentação dos documentos relacionados no subitem 7.2.3; 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VENCIMENTO ANTECIPADO 

17 - Caso a suspensão dos desembolsos prevista na CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -
SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS não seja medida suficiente para assegurar o regular 
cumprimento das obrigações assumidas pelo TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, 
constituem motivos de vencimento antecipado da dívida e rescisão do contrato a critério 
da CAIXA. 

17.1 - Também ensejam vencimento antecipado da dívida do contrato, a critério da 
CAIXA: 
a) inexatidão, omissão ou falsidade das declarações prestadas, bem como as condições 
que possam alterar a concessão desse financiamento; 
b) inadimplemento ou descumprimento de qualquer das obrigações estipuladas neste 
contrato; ··· 
c) constituição, sem consentimento expresso da CAIXA, de qualquer outro ônus ou 
gravame sobre os bens dados em garantia; 
d) ocorrência de procedimento judicial ou extrajudicial que afete as garantias constituídas 
em favor da CAIXA; 
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e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do 
respectivo processo, sem o prévio e expresso consentimento da CAIXA; 
f) retardamento ou paralisação das obras/serviços/estudos e projetos por dolo ou culpa 
do TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, ou no caso de justificativa não aceita pela 
CAIXA; 
g) deixar de concluir as obras/serviços/estudos e projetos no prazo contratual; 
h) comprovação de não funcionalidade do empreendimento objeto deste contrato; 
i) decurso do prazo de 01(um) ano, contado da data da assinatura do presente contrato, 
para realização do 1 º (primeiro) desembolso, sem que tenha havid~ prorrogação do prazo 
de utilização dos recursos, conforme estabelecido na CLAUSULA QUINTA -
DESEMBOLSO, sendo declarada a perda ·de validade da operação de financiamento; 
j) existência de fato de natureza econômico-financeira que, a critério da CAIXA, 
comprometa a execução do empreendimento, nos termos previstos no projeto ap~ovado; 
k) na hipótese da aplicação de recursos em finalidade diversa da.prevista da CLAUSULA 
TERCEIRA - OBJETIVO, a CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula 
e no contrato, comunicará o fato ao Ministério Público Federal, para os fins e efeitos da 
Lei nº 7.492 de 16 de junho de 1986; 
1) a cessão ou transferência a terceiros das obrigações assum_idas neste contrato sem 
prévia e expressa autorização da CAIXA; 
m) na hipótese de declaração de vencimento antecipado de qualquer outro contrato 
firmado pelo TOMADOR com terceiros e que, a critério da CAIXA, possa prejudicar e/ou 
colocar em risco o crédito ora concedido; 
n) determinação de extinção do contrato por órgãos de controle externo ou decisão 
judicial; 
o) vencimento antecipado, por qualquer causa, de qualquer dívida do TOMADOR com 
qualquer instituição financeira, inclusive nos contratos cedidos à União, quando for o 
caso. 

17 .1.1 - Nos casos ele vencimento antecipado tornam-se exigíveis, desde logo, o 
principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de 
aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Artigos 333 e 1.425 
do Código Civil, devendo a CAIXA, depois de constatada a irregularidade, notificar o 
TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR, concedendo-lhe o prazo de até 60 (sessenta) dias, 
também a critério da CAIXA, contados do recebimento da notificé;lção, para sanar 
qualquer caso acima elencado. 

17.2 - O TOMADOR obriga-se a dar conhecimento e/ou esclarecimento expresso e 
imediato à CAIXA da ocorrência, iminência ou veiculação de notícia a respeito de 
qualquer situação relacionada nas alíneas desta cláusula, sob pena de incorrer na 
hipótese da alínea "a" desta cláusula. 

17 .3 - Caso o presente instrumento seja rescindido por vencimento antecipado e tenham 
ocorrido despesas operacionais após a contratação, objetivando sua efetividade, o 
TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, ou outras que porventura houver, limitadas 
a 1 % (um por cento) do valor de financiamento. 
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17 .4 - A CAIXA, além de adotar as medidas previstas nesta Cláusula e no contrato, 
comunicará o fato ao Ministério Público Federal. para os fins e efeitos da Lei Nº. 7.492 de 
16 de junho de 1986. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- EXTINÇÃO DO CONTRATO 

·1 a - O presente instrumento pode ser extinto: 

18.1 - via resilição, por acordo mútuo entre a CAIXA e o TOMADOR; 

18.2 - via rescisão contratual, caso ocorra uma ou mais das hipóteses previstas no 
presente CONTRATO. 

18.2.1 - É assegurado à CAIXA rescindir, unilateralmente, o presente instrumen1o 
contratual, nos seguintes casos: 

a) não forem cumpridas todas as cláusulas de eficácia e resolutivas ou para início do 
desembolso, conforme CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONANTES 
CONTRATUAIS; 

b) constatação do declínio da capacidade de pagamento do TOMADOR, por ocasião da 
reavaliação do seu conceito de ri sco de crédito antes do primeiro desembolso; 

e) qualquer uma das condições relacionadas na CL:ÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA -
VENCIMENTO ANTECIPADO; 

d) ocorrência de divergências entre o pedido de financiamento apresentado e/ou das 
premissas e parâmetros do projeto analisado e, consequentemente, da seleção feita 
pelo GESTOR DA APLICAÇÃO, causados por novos valores, prazos e/ou metas 
físicas identificadas por ocasião da emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, 
alterando as anál ises econômico-financeiras, jurídica, socioambiental e de engenharia 
que subsidiaram a presente contratação; 

e) obra não iniciada, por qualquer motivo, dentro dos prazos contratualmente pactuados, 
com a liquidação antecipada da dívida. 

18.3 - Tanto no caso de rescisão como de resilição, a extinção do pacto dar-se-à 
mediante comunicação escrita e, caso tenham ocorrido despesas operacionais após a 
contratação desta operação objetivando sua efetividade, ou outras que porventura sejam 
pertinentes, o TOMADOR ressarce à CAIXA tais despesas, limitadas a 1 % do valor de 
financiamento, sem prejuízo da aplicação de sanções específicas previstas neste 
contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA-IMPONTUALIDADE 

19 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga 
pelo TOMADOR é reajustada e adicionada de encargos: 
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a) reajus!e com base no índice referido na CLÁUSULA OIT~VA - ATU~LIZ~ÇÃO 
MONETARIA, proporcional aos dias compreendidos entre o vencimento da obngaçao e o 
pagamento; , 
b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na CLAUSULA SEXTA· JUROS, 
proporcionais aos dias compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento; 
e) juros de mora calculados à taxa nominal de 1 % ao mês, inclusive sobre os juros 
remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias 
compreendidos entre o vencimento da obrigação e o pagamento. 

19.1 - São considerados acessórios da dívida principal e devidos pelo TOMADOR à 
CAIXA, qualquer parcela paga por esta, decorrente de obrigação do TOMADOR, 
conforme descrito na CLÁUSULA DÉCIMA - TARIFAS, TAXAS e MULTAS, subitens 
10.1 e 10.3 à. própria .CAIXA, ainda não devidamente regularizadas. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - PENA CONVENCIONAL 

20 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou 
extrajudicial, o TOMADOR deve à CAIXA a pena convencional de 2% sobre a importância 
devida, independentemente da aplicação de outras cominações legais cabíveis. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES 
EXTRAORDINÁRIAS 

21 - O TOMADOR pode liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações 
extraordinárias mediante prévia comunicação à CAIXA. Neste caso, o valor do abatimento 
decorrente da amortização/liquidação é precedido de atualização pro rata d ia útil do 
saldo devedor e a quantia amortizada corresponda ao valor mínimo de 02 prestações. 

21 .1 - Na amortização extraordinária da dívida, são cobradas as taxas previstas na 
CLAUSULA SÉTIMA- REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO, subitens 7.1 e 7.2, 
aplicadas sobre o saldo devedor atualizado pro rata até a data prevista de liquidação, 
conforme fórmulas abaixo, em sua integralidade, de forma a assegurar o retorno ao 
AGENTE FINANCEIRO dos custos operacionais, de captação e de capital alocado para o 
presente FINANCIAMENTO. 

21 .2 - O Saldo Devedor para Liquidação Antecipada - SOLA é igual ao saldo devedor 
atualizado pro rata multiplicado pelo fator correspondente à taxa de administração 
associada à taxa de risco de crédito previstas na CLÁUSULA SÉTIMA -
REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. 

SOLA= SO x (1+TAdm+TRisco), onde: 

SOLA = Saldo Devedor para Liquidação Antecipada; 
SD = Saldo Devedor atualizado pro rata; 
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TAdm = Taxa de Administração do contrato; 
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato. 

21.3 - O Valor Total da Amortização Extraordinária - VTAE é igual ao valor da 
amortização antecipada multiplicado pelo fator correspondente ao somatório da, taxa de 
administração associada à taxa de risco de crédito previstas na CLAUSULA SETIMA -
REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO. 

VTAE = VAE x (1+TAdm+TRisco), onde: 

VTAE = Valor Total da Amortização Extraordinária; 
VAE = Valor da Amortização Extraordinária; 
TAdm = Taxa de Administração do contrato; 
TRisco = Taxa de Risco de Crédito do contrato. 

21.4 - No caso de ocorrência de sub-rogação de pleno direito do AGENTE OPERADOR 
nos créditos e garantias constituídos pelo TOMADOR em favor da CAIXA, fica definido 
que a liquidação antecipada deste Contrato, seja por iniciativa do TOMADOR ou da 
CAIXA, depende de prévia e expressa anuência do AGENTE OPERADOR, sob a pena 
de ineficácia do ato e, conseqüentemente, da quitação conferida. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 

22 - O TOMADOR, a partir da assinatura do presente instrumento, autoriza à CAIXA a 
negociar, a qualquer momento, durante a vigência do contrato, o montante do crédito ora 
concedido, em parte ou no todo, junto às outras instituições financei ras, desde que 
mantidas as condições contratuais e mediante prévia anuência do TOMADOR. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO 

23 - O TOMADOR declara estar de acordo com os custos das obras relativas aos 
projetos aprovados pela CAIXA, limitados ao valor contratado. 

23.1 - O TOMADOR declara ainda que: 

a) conhece e está de acordo com a condição estabelecida na CLÁUSULA QUINTA -
DESEMBOLSO e declara ainda reconhecer que nenhuma responsabilidade é imputada 
à CAIXA em relação às despesas incorridas por ele TOMADOR no período de vigência 
da condição resolutlva, caso seja autorizado o início de obras, serviços, estudos e 
projetos em área em processo de regularização e/ou a aquisição; 

b) todas as aprovações e medidas necessárias para celeb~ar o presente contrato for;:im 
tomadas, obtidas e estão válidas e eficazes; 
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c) a celebração do presente contrato não infringe ou viola qualquer disposição ou cláusula 
contida em qualquer acordo, contrato ou avença de que o TOMADOR seja parte; 

d} responsabiliza-se e assume qualquer ônus que venha a ocorrer, relativo à questão de 
natureza fundiária que se referir ao presente contrato, desde que não esteja prevista na 
proposta de f inanciamento aprovada pela CAIXA. 

e) está ciente de que as condições e informações referentes a este contrato podem ser 
fornecidas, quando solicitadas, aos órgãos e entidades de controle pertinentes, bem 
como serem encaminhadas cópias da presente contratação aos referidos órgãos e 
entidades. 

f) responsabiliza-se a assumir, como contrapartida, todos os recursos necessários ao 
cumprimento do objeto/objetivo deste contrato, caso o valor referente os custos das 
obras/serviços/estudos e projetos relativos ao objetivo deste contrato sejam superiores 
aos aprovados pela CAIXA; 

g) efetuará, sob pena de ser declarado o vencimento antecipado da divida, até o 30° 
(trigésimo) dia anterior ao do vencimento do prazo de validade da procuração pública 
erry vigor, a substituição/renovação da procuração pública exigiqa na CLÁUSULA 
DECIMA TERCEIRA - GARANTIAS, encaminhando ·à CAIXA, mantendo o respectivo 
instrumento em vigência durante todo o período do presente contrato; 

h) não estar descumprindo embargo de atividade, nos termos do art. 11 do Decreto nº 
6.321, de 21.12.2007; 

i) procedeu a verificação da situação de regularidade do empreiteiro/fornecedor junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, quanto ao cadastro de empresas e pessoas 
autuadas por exploração do trabalho escravo, conforme Portaria MTE nº. 540/2004. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - NOVAÇÃO 

24 - Qualquer tolerância, por parte da CAIXA, pelo não cumprimento de quaisquer das 
obrigações decorrentes deste contrato, é considerada como ato de liberalidade, não se 
constituindo em nevação ou procedimento invocável pelo TOMADOR. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA- FIEL DEPOSITÁRIO 

25 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assume o encargo de FIEL DEPOSITÁRIO 
dos livros e/ou documentos fiscais, notas fiscais, faturas, duplicatas ou outros documentos 
decorrentes das operações de compra, referentes à aplicação dos recursos objeto deste 
contrato, dos documentos fiscais referentes à prestação de serviços realizados 
relativamente aos EMPREENDIMENTOS, que os possuirá em nome da CAIXA. 

25.1 - Desde já, o TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR se obriga a guardá-los, conservá
los e a entregá-los à CAIXA, de imediato, quando por esta solicitado, sob as penas civis e 
criminais previstas na legislação em vigor. 
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25.2 - Bem como, o TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR se obriga a guardar e conservar 
os materiais e itens de investimento adquiridos com recurso do presente financiamento e 
não assentados no empreendimento. 

25.3 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR assume o encargo em nome da CAIXA, de 
forma não onerosa e gratuita durante toda a vigência deste contrato. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

26 - O TOMAD.OR autoriza a CAIXA de forma Irrevogável e irretratável, a prestar 
informações relacionadas ao presente contrato aos órgãos e entidades da Administração 
Pública, inclusive e em especial aos órgãos de controle externo. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

27 - Fica o TOMADOR ciente que a CAIXA não detém competência ou atribuição para 
fiscalizar a atuação do TOMADOR nos procedimentos licitatórios, estando isenta de toda 
e qualquer responsabilidade ou obrigação para avaliar ou fiscalizar tais pr_ocedimentos. 

27.1 - O TOMADOR declara que tem pleno conhecimento de que o acompanhamento da 
execução do objeto do contrato de financiamento é efetuado por engenheiros e arquitetos 
da CAIXA ou prepostos, cuja finalidade, específica e exclusiva, é a aferição da aplicação 
dos recursos desembolsados ou a desembolsar. 

27 .2 - O TOMADOR declara ainda que tem pleno conhecimento e aquiesce que a visita 
técnica ao empreendimento pela CAIXA é feita exclusivamente para efeito de inspeção 
visual para verificação da aplicação dos recursos, não se configurando em fiscalização ou 
em qualquer responsabilidade técnica pela execução das obras ou serviços 
acompanhados pela CAIXA ou prepostos. 

27.3 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR estão obrigados a ressarcir e/ou indenizar a 
CAIXA e seus empregados, por qualquer perda ou dano, de qualquer prejuízo financeiro 
ou à imagem e/ou qualquer quantia que vier a ser compelida a pagar por conta de 
decisões judiciais, procedimentos administrativos ou procedimentos ·de arbitragem ou 
inquéritos civis e procedimentos investigatórios promovidos pelo Ministério Público ou 
ações civis públicas ou Termos de Ajustamento que, de qualquer forma, a autoridade 
entenda estar relacionado aos procedimentos licitatórios e de fiscalização de 
responsabilidade do TOMADOR relativos ao objetivo deste contrato. 

27.4 - Qualquer alteração contratual proposta, que seja negociada diretamente pelo 
TOMADOR junto ao GESTOR DA APLICAÇÃO, e por este último aprovada, ao ser 
encaminhada à CAIXA, é analisada com base em seus normativos vigentes, bem como é 
submetida ao AGENTE OPERADOR nos casos de sua competência. 
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27 .4.1 - Nenhuma responsabilidade, de qualquer natureza, é imputada à CAIXA caso a 
alteração citada no subitem acima seja implementada sem aprovação expressa deste 
AGENTE FINANCEIRO. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA- NORMAS COMPLEMENTARES 

28 - Aplicam-se a este contrato, no que couber, as normas gerais .do Conselho Curador 
do FGTS, do GESTOR DA APLICAÇÃO, do AGENTE OPERADOR .e da CAIXA para 
suas operações de financiamento, as quais o TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR declara 
conhecer e se obriga a cumprir. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA- RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E SOCIA L 

29 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR declara que a execução das obras e serviços 
do empreendimento, constantes do objetivo dêste contrato, não implicam violação à 
Legislação Ambiental em vigor. 

29.1 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR obriga-se a respeitar ·a legislação ambiental 
e informar à CAIXA sobre a ocorrência de qualquer irregularidade ou evento relacionado 
ao empreendimento, que possa levar os órgãos competentes a considerar descumprida 
qualquer norma ambiental ou devida obrigação de indenizar qualquer dano ambiental. 

29.2 - O TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR ressarce à CAIXA de qualquer quantia que 
vier a ser compelida a pagar por conta do dano ambiental que, de qualquer forma, a 
autoridade entenda estar relacionado ao empreendimento, assim como indeniza a CAIXA 
por qualquer perda ou dano que venha a experimentar em razãó do dano ambiental. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA- AUTORIZAÇÕES DO TOMADOR- CENTRAL DE RISCO DE 
CRÉDITO 

30 - O TOMADOR expressamente autoriza a CAIXA, durante a vigência do presente 
contrato, a solicitar e receber informações acerca da existência ou não de registros no 
CADIN a seu respeito, ao mesmo tempo em que autoriza a CAIXA, no âmbito da 
Resolução BACEN 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008, a acessar a Central de Risco 
do Banco Central do Brasil para obter dados sobre o seu endividamento junto ao Sistema 
Financeiro Nacional. 

30.1 - O TOMADOR declara ter ciência .de que a CAIXA, bem como as demais 
instituições financeiras, por força da determinação do Conselho Monetário Nacional, com 
base nas atribuições que lhe são conferidas pela Lei n ° 4.595, de 31 de dezembro de 
1964, está obrigado à prestação de informações ao BACEN so.bre a situação contábil 
deste e de todos os créditos de sua responsabilidade perante a CAIXA, sendo essas 
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informações, na forma da Resolução BACEN n ° 3.658/08, de 17 de dezembro de 2008, 
consolidadas no sist6ma Central de Risco de Crédito, cujo propósito é permitir ao 
BACEN, a supervisão indireta da solvência das instituições integrantes do Sistema 
Financeiro Nacional. 

30 .2 - As autorizações acima mencionadas são automaticamente estendidas a qualquer 
outra entidade que, no curso deste contrato, venha a substituir os órgãos acima 
mencionados em sua competência e função. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CLÁUSULAS 

31 - Se qualquer item ou cláusula deste contrato vier a ser considerado ilegal, inexeqüível 
ou, por qualquer motivo, ineficaz, todos os demais itens e cláusulas permanecem 
plenamente válidos e eficazes. 

31.1 - As partes desde já, se comprometem a negociar, no menor prazo possível, item ou 
cláusula que, conforme o caso, venha a substituir o item ou cláusula ilegal, inexeqüível ou 
ineficaz. Nessa negocíação, é considerado o objetivo das partes na data de assinatura 
deste contrato, bem como o contexto no qual o item ou cláusula ilegal, inexeqüível ou 
ineficaz foí ínserido. 

31.2 - As declarações prestadas pelo TOMADOR/ AGENTE PROMOTOR e pelos 
demais intervenientes subsistem até o final e total cumprimento das obrigações 
decorrentes deste contrato, ficando todos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, 
responsáveis por todos e quaisquer danos e prejuízos causados à CAIXA oriundos da 
inveracidade ou da inexatidão de todas as declarações aqui prestadas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE 
CONTRATO 

32 - Integram o presente contrato para todos os fins de direitos, além de outros 
documentos pertinentes: 
a) Anexo 1 - Cronograma de Desembolso; 
b) Anexo li - Quadro de Usos e Fontes; 
e) Anexo Ili - Declaração de Funcionalidade do Empreendimento - Programa Pró
Transporte: 
d) Declaração de Compromisso de Regularização Fundiária da Área de Intervenção do 

Empreendimento. 

CLÁUSULA TRIGÉSlt.~A TERCEIRA - REGISTRO 

33 - O TOMADOR obriga-se a promo~er o registr~ deste contrato no cartório competente, 
conforme prazo estabelecido na CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONDICIONANTES 
CONTRATUAIS e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas dos Municípios para 
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conhecimento, comprometendo-se a apresentar à CAIXA as competentes provas da 
realização desses atos, e assumindo as despesas respectivas. 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA~ SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO 

34 - As pa1ies aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e 
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se 
como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e 
qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção Judiciária da 
Justiça Federal com jurisdição no local do empreendimento objeto deste contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente instrumento 
em 04 (quatro) vias originais de igual teor e para um só efeito. 

Fortaleza 
Local/Data 

Assinatura do AGE . TE F l ANCEIRO 

Nome: ODILON PIR s s <l>ARES 
CPF: 170.520.173-3 

Testemunhéis 

('::..,0,J'A MQAJ\f:l.W L- r IL'.) f:>.P-~ 
Nome: --
CPF: ~ ~o ~40¼03!0 

27.844 v01 3 micro 

26 de junho de 2012 

}( ~/.~~~ éd 
Assinatura tio TOMADOR/ AGENTE 
PROMOTOR 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
CPF: 382.085.633-15 
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ANEXO 1 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
[TI Cronograma inicial D Reprogramação 

CT nº. Estado/Município 

0364.665-28 MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

Programa Tomador 

PRÓ~ TRANSPORTE MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

Empreendimento 

EIXO VIA EXPRESSA/ RAUL BARBOSA 

Término da carência 

03 / 01 / 2014 

Total 

Valor liberado até / / 

Financiamento Contrapartida 

A liberar 

R$ 141.700.000,00 

Investimento 

UF 

CE 

R$ 151.600.000,00 R$ 141. 700.000,00 R$ 9.900.000,00 R$ 151 .600.000,00 

Valores em R$ 1,00 

Referência Desembolsos 
1 

FGTS Contrapartida Outros 1 

Mês ! Ano % % % 
! Valor em R$ Valorem R$ Valor em R$ 
' 

07 ·2012 7.142.857,14 5,04 498.960,00 5,04 

08 2012 7.142.857,14 5,04 498.960,00 5,04 

09 2012 7.142.857,14 5,04 498.960,00 5,04 
1 

j 10 2012 7.142.857,14 5,04 498.960,00 5,04 

! 11 2012 7.14 2.857t14 ·--- 5,04 498.960,00 5,04 

12 2012 7.142.857,14 5,04 498.960,00 5,04 

01 2013 7."142.857, 16 5,04 498.960,00 5,04 

02 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

03 2013 7.651.800,00 5.40 534.600,00 5,40 

04 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

05 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

06 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

07 2013 7.651.800,00 5.40 534.600,00 5,40 

08 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

09 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

10 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

11 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

12 2013 7.651.800,00 5,40 534.600,00 5,40 

01 2014 7.530.200,00 5,32 526.680,00 5,32 
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Total por Exercício 
Ano Valor FGTS % Valor contrapartida % Valor outros % 
2012 42.857.142,84 30 2.993. 760,00 30 

2013 91 .312.657, 16 65 6.379.560,00 65 
12014 7.530.200,00 5 526.680,00 5 
' 

Fortaleza. ----- 26 de junho de 2012 __ ......_ __ _ 
Local/Data 
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ANEXO li - QUADRO DE USOS E FONTES 

QUADRO DE USOS E FONTES 

usos Total lnstituicâo Financeira 
1 Investimentos 
1.1 - Itens Financiáveis R$ 141.700.000,00 CAIXA 
Obras e Serviços R$ 141.700.000,00 QAIXA 

1.2 - Itens Não Financiáveis R$ 9.900.000,00 Recursos Próprios 
Desaorooriação R$ 3.800;000,00 Recursos Próprios 
Estudos e Projetos R$ 300,.Ó00,00 Recursos Próprios 
Obras e Serviços R$ 5.800.000,00 Recursos· Próprios 

To tal de Usos R$ 15.1.600.000,00 

FONTES 
2. Recursos Próprios R$ 9.900.0.00,00 
2.1 Estudos e Projetos R$ 300.000-00 Recursos Próprios 
2.2 Desapropriação R$ 3.800~000,00 Recursos Próprios 
2.3 Obras e Serviços R$ 5.800.000,00 Recursos Próorios 

3. Financiamento R$·141. 700.000;00 CAIXA 
3.1 CAIXA/FGTS Pró-Transoorte R$ 141.700.000,00 CAIXA 

To tal de Fontes R$: 151.600.000,00 
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Anexo Ili - DECLARAÇÃO DE FUNCIONALIDADE DO EMPREENDIMENTO -
PROGRAMA - PRÓ-TRANSPORTE 

O TOMADOR MUNICÍPIO DE FORTALEZA, inscrito· no CNPJ/MP sob o nº. 
07.954.605/0001-60, neste ato representado por sua representante legal LUIZIANNE DE 
OLIVEIRA UNS, Portadora da Carteira de Identidade nº. 95002402951 expedi~a pelo 
Órgão Emissor SSP/CE e CPF nº. 382.085.63.3-15, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, para os devidos fins de direito, e para que se produzam os efeitos 
necessários, que realizará as obras e serviços para que o empreendimento ora financiado 
apresente a boa e regular funcionalidade, bem como aquiesce e se responsabiliza com o 
fornecimento de equipamentos de controle e operação, nE1cessários para a funcionalidade 
das intervenções objeto deste contrato. 

Declara também conl1ecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de 
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e estar ciente de que a 
falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. · 

Fortaleza 
Local/Data 

i~bU~-a~~??~iÚ~ 
,- 7 

Representat11e-do Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 
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CAI.XA Declaração de Compromisso de Regularização Fundiária da 
Área de Intervenção do Empreendimento 

l\1UNICÍPIO DE :FORTALEZA - EIXO VIA EXPRESSA/ RAUL BARBOSA 
Contrato nº. 0364.665-28/12 

Grau de sigilo 
#00 

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, com sede na Rua General .Bezerril, nº. 755, 
Centro, Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no ·CNPJ/MP sob o nº. 
07.954.605/0001-60, neste ato representado por sua representante legal 
LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS, RG nº. 95002402951 -SSP/CE e CPF nº. 
382.085.633-15, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em 
atendimento às obrigações do Contrato de. Financiamento e Repasse nº. 
0364.665-28, previstas na cláusula DÉCIMA QUINTA, que: 

a) compromete-se a regularizar a situação fundiária da área de intervenção do 
empreendimento localizado à AV. VIA EXPRESSA/ RAUL BARBOSA. O prazo 
para cumprimento do disposto nesta alínea coincidirá com o prazo de 
amortização da operação contratada, qual seja, janeiroL2034. 

b) compromete-se a respeitar a legislação urbanística em vigor e as áreas de 
domínio, posse e/ou propriedade de Ente da Federação com edificação em uso 
operacional por parte desse Ente. 

DECLARA também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao 
Programa de Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e 
estar ciente de que a falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação 
das sanções legais cabíveis, de natureza civil e penal. 

Fortaleza, 26 de junho de 2012 . 

. /) . ' 
\-~~-t' ~ô~Lvt..f ú~ 
RepresentaiZte do Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA LINS 
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CAIX A Declaração de Compromísso de Regularização Fundiária da Área 
de Intervenção do Empreendimento 

Grau de sigilo 

#00 

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, com sede na Rua General Bezerril, nº. 755, Centro, 
Fortaleza, Estado do Ceará, inscrito no CNPJ/MP sob o nº. 07.954.605/0001-60, neste ato 
representado por sua representante legal LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS, RG nº. 
95002402951 SSP/CE, CPF nº. 382.085.633-15, DECLARA à CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, em atendimento às obrigações do Contrato de Financiamento e Repasse nº. 
0319.142-59/11, previstas na cláusula DÉCIMA QUARTA, que: 

a) compromete-se a regularizar a situação fundiária da área de intervenção do 
empreendimento localizado à AV. DEDÉ BRASIL. O prazo para cumprimento do disposto 
nesta alínea coincidirá com o prazo de amortização da operação contratada, qual seja, 
setembro/2033. 

b) compromete-se a respeitar a legislação urbanística em vigor e as áreas de domínio, 
posse e/ou propriedade de Ente da Federação com edificação em uso operacional por 
parte desse Ente. 

DECLARA também conhecer e atender todas as normas aplicáveis ao Programa de 
Infraestrutura de Transporte Coletivo Urbano - Pró-Transporte; e estar ciente de que a 
falsidade da declaração ora prestada acarreta a aplicação das sanções legais cabíveis, de 
natureza civil e penal. 

Fortaleza 29 de dezembro de 2011 
Local/Data 

__úul'~:t-ú:-~~?L 
Representifrítedo Poder Executivo 
Nome: LUIZIANNE DE OLIVEIRA UNS 

Iº REGISíRO DE TlTliLOS E DOCUMENiOS 

1. ir, ,nioRm Registro M~·cro · ado 
" H'~G\.\ 11\0 \JiAfh >t 6 9 6 1 

-------

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) 
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 1 

Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias) 
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h ~ FORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVIII FORTALEZA, 04 DE JUNHO DE 2010 N° 14.316 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI N° 9653 DE 04 OE J UNHO OE 2010 

Altera o art. 1° da Lei nº 
9.586/09, que autonza o chefe 
do Poder Executivo a contrair o 
empréstimo que indica e dá ou
tras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art, 1• - O art. 1• da Lei n• 9.586, de 30 de dezembro de 2009, 
passa a vigorar com a seguinle redaçao. • Art. 1 ° • Fica o chefe 
do Poder Executivo Munic,pal autorizado a realizar operaçao de 
crédito interno. até o limite de RS 350.000.000,00 (trezentos e 
cinquenta milhões de rea,s), Junto á Caixa Econômica Federal, 
destinado â execuçao do Programa de Aceleraçao do Cresci
mento da Mobilidade Urbana (PAC), para execuçao das ações 
necessárias para a Copa do Mundo FIFA Brasil • Fortaleza 
2014, observadas as disposições legais em vigor para contra
taçao de crédito." Art. :20 - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 04 de 
junho de 2010. Lulzlanne de Oliveira Uns - PREFEITA MU
NICIPAL DE FORTALEZA. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Municlp10 de Fortaleza , por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a NOGUEIRA E CORDEIRO LTDA. por 
meio do seu representante Sr'. Mana Leonice Ribeiro Dourado. 
OBJETO: O presente contrato tem por ob/eto a contrataçao de 
empresa rornecedora de trnbalhos grãficos para serem utiliza
dos na execução do projeto juventude e cultura em movimento. 
VALOR DO CONTRATO: O preço global do contrato é de 
RS 44.996,30 (quarenta e quatro míl novecentos o noventa e 
seis reais e trinta centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Projeto/Atividade 04. 122.0003.2003.0006, Elemento do Despe
sa 33.90.39 Fonte de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete 
da Prefeita de Fortaleza. VIGÊNCIA: A vigência do contrato 
será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado nos limites legais. SIGNATÁRIOS: 
Evolino do Sousa Ferrei ra • CHEFE DE GABINETE DA PRE
FEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA, pela CONTRATANTE. 
Maria Leonlce Ribei ro Dourado, pela CONTRATADA. DATA 
DA ASSINATURA: 24 de maio de 2010. 

EXTRATO • ESPÉCIE: Contrato de Compra. 
CONTRATANTES: Município de Fortaleza. por intermédio do 
Gabinete da Prefeita e a RÔMULO L. DE BRITO EPP. por meio 
de seu representante Sr, Rõmulo Loureiro de Brito. OBJETO: O 
presente contrato tem por objeto a ccntrataçllo de empresa 
pessoa tisica ou jurídica parn fornecimento do material de ex
pediente objetivando garantir a realizaçao das atividades e 
eventos do projeto juventude e cultura em movimento. VALOR 
DO CONTRATO: O preço global do contrato é de RS 28.491,66 

(vinte e 0 110 mil quatrocentos e noventa e um reais e sessenta 
centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 
14.422.0120.2280.0001, Elemento de Despesa 33.90.30, Fonte 
de Recurso 0181 do orçamento do Gabinete da Prefeita. VI
GÊNCIA: Este contrato terá prazo de vigência do 12 (doze) 
meses contados a par1ir de sua assinatura, sendo considerado 
concluído com a entrega definitiva do seu objeto. SIGNATÁ
RIOS: Eveline de Sousa Forreira - CHEFE OE GABINETE DA 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. pelo CONTRATAN
TE. Rômulo Lo urei ro de Bri to, pela CONTRATADA, DATA DA 
ASSINATURA: 24 do maio de 2010, 

COMUNICADO - Em cumprimento ao disposto 
no inciso 11, anigo 6°, do Decreto Municipal nº 12.659, de 23 de 
abril de 2010, publicado no Diário Oficial do Município nº 
14.287, a Comissão de Trabalho Fortaleza Bela Quero Te Ver. 
vem através deste Comunicar o recebimento do Carta de ln
tenção para celebraçao de Termo de Cooperaçao, protocolada 
pela empresa PACTUAR CONSULTORIA E MARKETING SO
CIOAMBIENTAL LTDA .. que tem por objelo a recuperação 
física, limpeza da área, preparo do solo, implanta<;ao de novo 
Projeto Paisagístico do canteiro central da Av. Dom luís e 
campanha de educação ambiental para os usuános do entorno, 
sem que haja qualquer custo financeiro para Prefeitura de 
Fortaleza. Desta data, determina-se o prazo de 05 (cinco) dias 
úteis, para quaisquer outros pretensos cooperantes apresenta
rem, se desejarem. Carta de lntonçao, para o mesmo objeto. 
FOr1aleza. 01 do junho de 2010. COMISSÃO DE TRABALHO 
FORTALEZA BELA QUERO TE VER. 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
L ICITAÇÕES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO/ADIAMENTO 

PROCESSO: Pregão Eletrónico nº 01/2010. 
ORIGEM: Gabinete da Prefeita • GP. 
OBJETO: Conlrataçao de empresa para a execução dos servi

ços de tcrceirizaçao de mão-de-obra, nas categorias 
profissionais descritas no Anexo I deste Edilal, para 
atender as necessidades do Gabinete da Prefeita de 
Fortaleza, Casa Abrigo e Centro de Referência da 
Mulher, por um período de 12 (doze) meses, poden
do ser prorrogado nos limites da lei e mediante jusli
ficativa do interesse público. 

A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO à IMPUGNA
ÇÃO apresentada pela empresa RENT SERVIÇOS EMPRE
SARIAIS LTOA aos termos do Edital em epigrafe. A Pregoeira 
Comunica também aos interessados que o refendo processo 
com o início da abertura das propostas anteriormente marcado 
para o dia 21 de maio de 201 O ás 08h30 ocorrerá somente no 
dia 08 de fUnho de 2010 ás 08h30 e o inicio da sessão de dis
puta de lances, ocorrerá no dia 08 de Junho de 2010 ás 15h00, 
no endereço eletrônico w·w·w.licitacoes-e.eom.br. O edital e as 
referidas decisões poderão ser lido e obMo no endereço acima 
mencionado e as informaçóes sobre o mesmo serao dadas 
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5912099 At1vldades de pôs,produçao c1nema1ográfica. de videos e 
de programas do tetov,são nao especdicadas antonormon. 
to 

7420001 Atividades de produçõo de fotografias, exee10 aé,ea e 
submarina 

7420002 Atrvídades de produçao de fotografias aéreas e subman-
nas 

9002702 Rcstauracao de obras de arte 
5811500 Ed1cao de livros 
5821200 Edi~o 1n1cnrada à imoressào de livros 

5911102 Pro<fucáo oe r,lmes para publicidade 
7119703 Serviços do desenho técnico relact0nados à arqui:etura o 

c~nhana 
7410201 Oes,gn 
9102301 Atividooes de museus e d~ cxp1oraçao de lugares e pré-

dk>s históncos e atrar..61>s similares 

ANEXO 11 
SERVIÇOS TÍPICOS DE TECNOLOGIA 

1.1 Anâlise e desenvolvimento de sistemas 

1.2 Prog1amaçao 
1.3 Processamento de dados e congónc,es 

1.4 Elaboraçao de programas do computadores, inclus,ve de 
jogos êkHrõn1cos 

1.5 Lieenc1amen10 ou cessão de direito de uso de programas 
de comput,içao 

1.6 Assessona e consuttona om inro,matica 
1.8 Planejamento, eonteeçao, manuienç.ào e aluDhzaçao de 

pég1nas eletrônicas 

2.1 Serviços do pesqu1s.as e desenvolvimento do qualquer 
natureza 

3.2 ExplOraç.ao de salões de festas. centro do convon,çoes, 
oscritónos v1rtua1s, stands. quadras espon.ivas, es1âdios, 
g1nas1os. tiiuc:h16nos, casas de espetáculos, p.ar(lues de 
ó1versões, eanchas e congêneres. para realizaçao de 
evc-ntos ou negó(>OS de qualquer na1ureza 

7.1 Engenharia. agronomia, agrimensura. arqu11e1ura. geolo· 
91a, urbanismo, paisagismo e rnnnénores 

10.3 AgeneMtmento. CO<retDgom ou lntormadtaç.êO de direitos do 
loropnedode mdusutal. anlsttca ou Ji!orána 

ANEXO Ili 
SERVIÇOS DE NATUREZA CULTURAL 

7.5 Reparaç-Ao. consol'\'aç:ao e reforma o·e edifioos. estradas, 
pontos. portos o congêneres (exceto o romecimcnto oe 
moreadonas prodtwdas pelO prestador dos S0t'VIÇ()S, fora 
do local da prestaç.ão dos $Crviços, que fico sujeito ao 
ICMS) 

8.2 OualQver natureza (EducaçAo I Ens1no) 

12. 13 Produç-ao. mediante ov sem encomenda próv,a. do évon-
10s. espettlcuk>s, entrevistas. shows, ballet, danças. desf1-
'8s, baites. 1eatros. óporas. concertos. recata,s, festrvai5 e 
conoéneres 

12.16 Elt'ibiçao de filmes. entrevistas, mu$1.c;a1$, espetáculos. 
$ho'A•s, concertos, desfilés, óperas, competções esponi-
va.s. do desttoza 1nteloc1ua1 ou congêneres 

13.1 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem. du· 
blaoem. m,xaccm o conoêneres 

13.2 Fotografia o c1nomatografla, Inclusive rcvelaçao, ampha-
cao. cópia, rcprodul".An, 1rucaaem e conoonercs 

14.5 Restauração, reeondicionamento. acond1c,onam<in10, 
pintura. benefic,omento, lavagem. sccasom. 11n-giman10, 
gatvanoptastio, anod1Zaçào, cone, rocorte, polimenlo, 
plastificacào e conqéneres, de ob1etos Qutusquer 

17.2 

32.1 
38.1 
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OatiJograflêjl. d~ita,çao. estenografia, expediente. secretaria 
em geral. resposta audlvol. rodaç-.ao, «1,çao. interpretação. 
revisao, 1raduç.ão. apoio e infraestrutura administrativa e 
congênercs 

Serviços de desenhos técnicos 
SeMco5 de museologia 

LEI N' 9.586 OE 30 DE DEZEMBRO OE 2009 

Autoriza o cheíe do Poder Exe
cutivo a contrair o empréstimo 
que indica e dá outras provi
dências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL OE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1 • - Fica o chefe do Poder Executivo Mun1ci , 
pai autorizado a realizar operação de crédito interno, até o 
limite de R$ 350.000.000,00 (trezenios e cinquenla milhões de 
roais), junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômi
co e Social (BNDESJ, deslinado à execuçâo do Programa de 
Aceleração do Crescimento da Mobilidade Urbana (PAC). para 
a execuçao das ações necessárias para a Copa do Mundo 
F IFA Brasil . Fortaleza 2014. observadas as disposições legais 
em vigor para contratação de crédito. 

Parágrafo Único • Os recursos resullantes do 
empréstimo autorizado nesle artigo serao obrigatoriamente 
aplicados na execuçao do programa a que se destina. 

Art. 2" • A execuçâo do Programa de Aceleração 
do Crescimenlo da Mobilidade Urbana (PAC) será acompanha
da pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos 
(COMTUR). 

Art. 3° - O Poder Executivo Municipal incluirá nas 
propostas orçamentárias anuais as dotações necessárias à 
cobertura dos encargos financeiros decorrentes da execução 
desta lei. 

Parâgraro Unico - O Poder Execullvo fica autor,. 
zado a v1nw lar, como garan1ia. as cotas de repartiçâo conslitu
cional previstas nos arts. 158 e 159. comptemeniadas pelas 
recei1as tributánas eslabelecidas no art. 156 da Cons1ituição 
Federal. conrorme previsão constante do § 4° do art. 167 do 
texto conslituclonal. além de outras garantias em direito admiti 
das. 

Art. 4° - Esta le i entra em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. em 30 de dezembro de 2009. 

Luizianne de Oliveira Uns 
PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA 

EXTRATO OE PUBLICAÇÃO • ESPÊCIE: Con• 
1ra10 de Compra. CONTRATANTE: Município de Fortaleza. 
pessoa jurídica de dire,to público. com sede na Av. Luciano 
Carneiro. n• 2235. CNPJ nº 07.954.60510001-60. ncslc alo 
represen1ado pela Cheio de Gabinete. Sra. Eveline de Sousa 
Ferreira. CONTRATADA: Maria do Socorro Silva Bezerra • ME. 
inscrita no CNPJ n• 5.696.30310001 -04. com sede na cidaoe de 
Fortaleza-CE, na Rua Eduardo Garcia. nº 85 • Aldeota. repre
sentada por representante legal Sr. Márcio Rodrigues de Olivei
ra, inscrito no CPF sob o nº 923.465.963-53 e portador da Cé
dula de Identidade nº 96013004896 SSP/CE. residente e domi
c1hado nesta capital . OBJETO: Contrataçao de empresa para 
rornecimento e instataçâo do equipamenlos de apoio destinado 
ao Palácio do Bisbo, localizado na Rua sao José. nº 01. Cen
tro. Conrorme especificações e quantidades descritas no Ane
xo 1. parte integrante deste edital. VALOR GLOBAL DO CON
TRATO: O valor global de RS 32.960.30 (lrinta e dois mil. nove
centos e sessenta reais e trinla centavos). VIGÊNCIA: A vigên
cia do contrato terá seu térm ino final vinculado ao término da 
garanlÍa dada pelo fabricante excius,vamente no que se rela-



Ministério da Fazenda 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

Consulta Inscrição 

Informações Gerais da Inscrição 
Devedor Principal: MUNICIPIO DE FORTALEZA 

CNPJ/CPF: 07.954.605/0001-60 
Inscrição: 30 6 15 009663-01 

Nº do Processo: 10380 723826/2015-61 

11/05/2017 
16:06 

Sil:1.1ação:ATIVA PARCELADA 
Série da Inscrição: DO Natureza da Divida: NAO TRIBUTARIA 
Data da Inscrição:27/11/2015 

Qu,mt. de Débitos: 2 
Valor Inscrito: R$ 1.007.000,00 (UFIR 946.339,62) 

Quant. de Pagamentos: 18 
Quant. de Devedores: 1 

Qmmt. Parcelamentos: 1 
Nº Judicial: 

Nº Único de Processo Judicial: 
Data de Protocolo: 

Data de Distribuição: 

Valor Remanescente: R$ 705.080,80 (UFIR 662.607,64) 
Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 

Órgão de Justiça: SECAO JF - FORTALEZA 
Data Falência: Valor Consolidado: R$ 967 .392,00 

Receita:5382 - DIV.ATIVA-OUTRAS MULTAS 
Procuradoria de Inscrição: CEARA 
Procuradoria Responsável: CEARA 

Órgão de Origem: 
Nº do Auto de Infração: Devolução/ Arquivamento: 

Juízo: 
Número do Imóvel (NIRf/ITR): 

Número do Imóvel (RIP): 
Data da Extinção: 

Motivo da Extinção: 
Motivo de Suspensão de Exigibilidade: 

Principal: R$ 705.080,80 
Multa: R$ 0,00 

Juros de Mora: R$ .174.366,48 
Encargo legal: R$ 87.944,72 

Valor Total: R$ 967.392,00 

Devedor 1 

Informações Sobre os Valores da Inscrição 

Informações dos Devedores 

PGFN Nome: MUNICIPIO DE FORTALEZA 
CNPJ/CPf: 07 .954.605/0001-60 

Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA 
Endereço: SAO JOSE 01 

Bairro: CENTRO 
FORTALEZA 

RFB Nome: MUNICIPIO DE FORTALEZA 

2D97E3C4.35E1C2B5,129EE541.EB4A999A 

Tipo: PRINCIPAL 

CE?: 60060170 
UF:CE 

CNPJ/CPF: Situação Cadastral:ATIVA 
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral 

Endereço: SAO JOSE 01 
Bairro: CENTRO 

Munidpio: FORTALEZA 

Natureza: MULTA 
Data de Vencimento: 17/06/2015 

P. Apur. Base/Ex: 

Informações Sobre os Débitos da Inscrição 

TIAM: 18/06/2015 

Alteração de% Multa Mora: sem alteração Motivo Alteração: Nenhum motivo 

Multa Mora: Valor RS 574.500,00 
UFIR 539.892,86 

Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO 
. . - 007 - AUTO 

Forma de Const1l:u1çao: INFRACAO 

CEP: 60060170 
Uf:CE 

TI Juros:01/07/2015 

Nrº da Decisão: 

V 1 .., t RS 272.580,80 
a or ,.._e,manescen e: UFIR 539.892,86 

Código da Notificação: 03 - CORREIO/ AR 
Número da Notificação: 000000000000000000 Data da Notificação: 18/05/2015 

Natureza: MULTA 
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Data de Vencimento: 17/06/2015 
P. Apur. Base/Ex: 

Alteração de º/o Multa Mora: sem alteração 

TIAM: 18/06/2015 TI Juros: 01/07/2015 

Nrº da Decisão: Motivo Alteração: Nenhum motivo 
., I O . . , . RS 432.500,00 

Multa Mora: "ª or r1gmar10: UFIR 406 .446,76 
• R$ 432.500,00 

Valor Remanescente. UFIR 406 .446, 76 
Origem: 291 - MULTA DE LANCAMENTO EX-OFFICIO 

f d C fl: . - 007 - AUTO 
orma e ons I wçao: INFRACAO 

da Notificação: 03 - CORREIO/AR 
Número da Notificação: 000000000000000000 Data da Notificação: 18/05/2015 

Parcelamento 1 

Termo: 
Data di'! Adesão: 04/01/2016 

Parcelas Concedidas: 59 
Situação do Parcelamento: EM DIA 

Motivo: 

Informações sobre o parcelamento 

Vencimento da 1ª Parcela: 29/01/2016 
Núm. de fiadores: O 

Ni'.im. de Penhoras: O 
Núm. de Despachos: 1 

Controle: ELETRONICO 

Parcelas em R$ em 04/01/2016 
Valor Principal: 16.783,33 
Juros de Morn: 1.297,35 

Multas: 0,00 
Encargo legal: 1.808,06 

Valor Total: 19.888,74 

sobre os pagamentos efetuados 
----A 

Data da Formalização: 05/01/2016 
Parcelas Restantes: 042.,0108 

Parcelas Pagas: 016,9892 
Parcelas em Atraso: 000,989K 

Data Data de Valor Referência Órgão Data de Banco/ Agência Número de Tipo de Crédito 
limite Pag_ Arrecadação Recolhido ;:; - Arquivamento -· 

R$ 
PAGAMENTO 

30/12/2015 30/12/2015 19.674,60 ANTECIPACAO 0310100 31/12/2015 001/0008-2 195593911619 (DEMAIS 
SISTEMAS) 

R$ PARCELA i PAGAMENTO 
28/01/2016 28/01/2016 19.871,35 IRREGULAR 10310100 29/01/2016 001/0008-2 195613912953 (DEMAIS 

1 SISTEMAS) .... 

R$ PAGAMENTO 
29/02/2016 29/02/2016 PARCELA 0310100 01/03/2016 001/0008-2 195636921684 (DEMAIS 20.298,45 

SISTEMAS) 

R$ PAGAMENTO 
29/02/2016 29/02/2016 PARCELA 0310100 01/03/2016 001/0008-2 195636921684 (DEMAIS 20.298,45 

SISTEMAS) 

R$ 
PAGAMENTO 

31/03/2016 30/03/2016 20.497,33 PARCELA 0310100 31/03/2016 001/0008-2 195659911149 {DEMAIS 
SISTEMAS) 

R$ PAGAMENTO 
29/04/2016 29/04/2016 20.728,04 PARCELA 0310100 02/05/2016 001/0008-2 195681927885 (DEMAIS 

SISTEMAS) 

PAGAMENTO 
31/05/2016 30/05/2016 

R$ 
PARCELA 0310100 31/05/2016 001/0008-2 195704914410 (DEMAIS 20.938,86 

SISTEMAS) 

R$ 
PAGAMENTO 

29/06/2016 29/06/2016 PARCELA 0310100 30/06/2016 001/0008-2 195731911399 (DEMAIS 21.159,63 
SISTEMAS) 

R$ 
PAGAMENTO 

28/07/2016 28/07/2016 PARCELA 0310100 29/07/2016 001/0008-2 195759900116 (DEMAIS 21.390,34 
SISTEMAS) 

R$ PAGAMENTO 
31/08/2016 30/08/2016 21.611,10 PARCELA 0310100 31/08/2016 001/0008-2 195791900118 (DEMAIS 

SISTEMAS) 

R$ PAGAMENTO 
30/09/2016 30/09/2016 PARCELA 0310100 03/10/2016 001/0008-2 195823900123 (DEMAIS 21.853,75 

SISTEMAS) 

R$ 
PAGAMENTO 

28/10/2016 28/10/2016 22.074,51 PARCELA 0310100 31/10/2016 001/0008-2 195847900112 (DEMAIS 
SISTEMAS) 

PAGAMENTO 
30/11/2016 29/11/2016 

R$ 
PARCELA 0310100 30/11/2016 001/0008-2 195871900113 (DEMAIS 22.283,34 

SISTEMAS) 

R$ PAGAMENTO 
28/12/2016 28/12/2016 22.490,19 PARCELA 0310100 29/12/2016 001/0008-2 195895900110 (DEMAIS 

SISTEMAS) 

R$ PAGAMENTO 
31/01/2017 30/01/2017 22.712,94 PARCELA 0310100 31/01/2017 001/0008-2 195921900112 (DEMAIS 

SISTEMAS) 

PAGAMENTO 
R$ 

124/02/2017 23/02/2017 22.929,73 PARCELA 0310100 24/02/2017 001/0008-2 195942900112 (DEMAIS 
i SISTEMAS) 

R$ PAGAMENTO 
31/03/2017 30/03/2017 23.102,76 PARCELA 0310100 31/03/2017 001/0008-2 195971900111 (DEMAIS 

SISTEMAS) 
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a ª i ª ª e Referência 1 ª a e 1Banco/ Agência u~ero e I Tipo de Crédito 
Limite Pagi Arrecadação Recolhido I Recepção I Arqmvamenl:o i 

28/04/20171 27/04/2017 
! 

Data Descrição 
27/11/2015 OCORRENCIA: 

SITUACAO : 
07/12/2015 OCORRENCIA: 

SITUACAO: 
31/12/2015 OCORRENCIA: 

05/01/2016 OCORRENCIA: 
SITUACAO : 

05/01/2016 OCORRENCIA: 
SITUACAO: 

05/01/2016 OCORRENCIA: 
SITUACAO : 

05/01/2016 OCORRENCIA: 
SITUACAO : 

29/01/2016 OCORRENCIA: 

03/03/2016 OCORRENCIA: 

03/03/2016 OCORRENCIA: 

31/03/2016 OCORRENCIA: 

02/05/2016 OCORRENCIA: 

31/05/2016 OCORRENCIA: 

30/06/2016 OCORRENCIA: 

29/07/2016 OCORRENCIA: 

31/08/2016 OCORRENCIA: 

04/10/2016 OCORRENCIA: 

31/10/2016 OCORRENCIA: 

30/11/2016 OCORRENCIA: 

29/12/2016 OCORRENCIA: 

31/01/2017 OCORRENCIA: 

25/02/2017 OCORRENCIA: 

31/03/2017 OCORRENCIA: 

28/04/2017 OCORRENCIA: 

R$ 
23.311,59 PARCELA 28/04/2017 001/0008-2 l 195994900145 [ 

Informações de ocorrências 

INSCRICAO 
ATIVA A SER COBRADA 
PRIMEIRA COBRANCA 
ATIVA EM COBRANCA 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 30/12/2015 VALOR R$ 19.674,60 
CADASTR SOLIC PARCELAMENTO 
SEM ALTERACAO DA SITUACAO 
CADASTR DESPACHO DEFERIDO 
SEM ALTERACAO DA SITUACAO 
SUSPENSAO ATIVIDADES DA INSC 
SEM ALTERACAO DA SITUACAO 
INFORM FORMALIZ PARCELAMENTO 
SEM ALTERACAO DA SITUACAO 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 28/01/2016 VALOR R$ 19.871,35 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 29/02/2016 VALOR R$ 20.298,45 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 29/02/2016 VALOR R$ 20.298,45 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 30/03/2016 VALOR R$ 20.497,33 
lNCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 29/04/2016 VALOR R$ 20.728,04 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 30/05/2016 VALOR R$ 20.938,86 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 29/06/2016 VALOR R$ 21.159,63 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 28/07/2016 VALOR R$ 21.390,34 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 30/08/2016 VALOR R$ 21.611,10 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 30/09/2016 VALOR R$ 21.853,75 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 28/10/2016 VALOR R$ 22.074,51 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 29/11/2016 VALOR R$ 22.283,34 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 28/12/2016 VALOR R$ 22.490,19 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 30/01/2017 VALOR R$ 22.712,94 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 23/02/2017 VALOR R$ 22.929,73 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 30/03/2017 VALOR R$ 23.102,76 
INCLUSAO DE PAGAMENTO 
ARREC 27/04/2017 VALOR R$ 23.311,59 

PAGAMENTO 
(DEMAIS 

SISTEMAS) 



Visão Anotada 

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1687, DE 31 DE JANEIRO DE 2017

(Publicado(a) no DOU de 01/02/2017, seção 1, pág. 65)  

Normas ‐ Sistema Gestão da Informação
 

Regulamenta o Programa de Regularização Tributária (PRT),
instituído pela Medida Provisória nº  766,  de 4 de  janeiro  de
2017,  perante  a  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil
(RFB).

O  SECRETÁRIO  DA  RECEITA  FEDERAL  DO  BRASIL,  no  uso  da  atribuição  que  lhe
confere  o  inciso  III  do  art.  280  do  Regimento  Interno  da  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,
aprovado pela Portaria MF nº  203,  de  14  de maio  de  2012,  e  tendo  em  vista  o  disposto  na Medida
Provisória nº 766, de 4 de janeiro de 2017, resolve:

Art. 1º O Programa de Regularização Tributária (PRT),  instituído pela Medida Provisória nº
766, de 4 de janeiro de 2017, será implementado, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), em conformidade com as condições estabelecidas nesta Instrução Normativa.

§ 1º Poderão ser liquidados na forma do PRT:

I    os  débitos  vencidos  até  30  de  novembro  de  2016,  de  pessoas  físicas  e  jurídicas,
constituídos ou não, provenientes de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos ou em discussão
administrativa ou judicial;

II   os débitos provenientes de  lançamentos de ofício efetuados após 30 de novembro de
2016, desde que o  requerimento de adesão se dê no prazo de que  trata o art. 3º e o  tributo  lançado
tenha vencimento legal até 30 de novembro de 2016; e

III  os débitos relativos à Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de
Valores  e  de Créditos  e Direitos  de Natureza  Financeira  (CPMF),  não  se  aplicando  a  este  inciso  a
vedação contida no art. 15 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996.

§ 2º Não poderão ser liquidados no PRT:

I  os débitos apurados na forma do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de
que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; e

II    os  débitos  apurados  na  forma  do  regime  unificado  de  pagamento  de  tributos,  de
contribuições e dos demais encargos do empregador doméstico (Simples Doméstico), de que  trata a
Lei Complementar nº 150, de 1º de junho de 2015.

CAPÍTULO I 
DAS MODALIDADES DE LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS

Art. 2º O sujeito passivo poderá liquidar os débitos abrangidos pelo PRT mediante a opção
por uma das seguintes modalidades:

I  pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, e  liquidação do  restante com utilização de créditos de prejuízo  fiscal e base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou com outros créditos próprios relativos
aos tributos administrados pela RFB;



II    pagamento  em  espécie  de,  no  mínimo,  24%  (vinte  e  quatro  por  cento)  da  dívida
consolidada em 24  (vinte e quatro)  prestações mensais e  sucessivas,  e  liquidação do  restante  com
utilização de créditos de prejuízo  fiscal e base de cálculo negativa da CSLL ou com outros créditos
próprios relativos aos tributos administrados pela RFB;

III    pagamento  à  vista  e  em  espécie  de  20%  (vinte  por  cento)  do  valor  da  dívida
consolidada,  e  parcelamento  do  restante  em  até  96  (noventa  e  seis)  prestações  mensais  e
sucessivas; ou

IV    pagamento  da  dívida  consolidada  em  até  120  (cento  e  vinte)  prestações mensais  e
sucessivas, calculadas observandose os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da
dívida consolidada:

a) da 1ª (primeira) à 12ª (décima segunda) prestação: 0,5% (cinco décimos por cento);

b)  da  13ª  (décima  terceira)  à  24ª  (vigésima  quarta)  prestação:  0,6%  (seis  décimos  por
cento);

c)  da  25ª  (vigésima  quinta)  à  36ª  (trigésima  sexta)  prestação:  0,7%  (sete  décimos  por
cento); e

d)  da  37ª  (trigésima  sétima)  prestação  em  diante:  percentual  correspondente  ao  saldo
remanescente, em até 84 (oitenta e quatro) prestações mensais e sucessivas.

§ 1º  Nas  hipóteses  previstas  nos  incisos  I  e  II  do  caput,  caso  haja  saldo  remanescente
após  a  amortização  com  créditos,  ele  poderá  ser  parcelado  em  até  60  (sessenta)  prestações
adicionais,  vencíveis  a  partir  do mês  seguinte  ao  do  pagamento  à  vista  ou  do mês  seguinte  ao  do
pagamento  da  24ª  (vigésima  quarta)  prestação,  no  valor  mínimo  de  1/60  (um  sessenta  avos)  do
referido saldo.

§ 2º A liquidação dos débitos na forma prevista nos incisos I e II deverá ser efetuada com
observância do disposto no art. 10.

CAPÍTULO II 
DO REQUERIMENTO DE ADESÃO AO PRT

Art. 3º A adesão ao PRT se dará mediante requerimento a ser protocolado exclusivamente
no sítio da RFB na Internet, no endereço rfb.gov.br, a partir do dia 1º de fevereiro de 2017 até o dia 31
de maio de 2017.

§ 1º Deverão ser formalizados requerimentos de adesão distintos para:

I   os débitos decorrentes das contribuições sociais previstas nas alíneas  “a”,  “b” e  “c” do
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título
de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos; e

II  os demais débitos administrados pela RFB.

§ 2º Os débitos de que trata o inciso I do § 1º que forem recolhidos por meio de Documento
de  Arrecadação  de  Receitas  Federais  (Darf)  deverão  ser  pagos  ou  parcelados  juntamente  com  os
débitos de que trata o inciso II do mesmo parágrafo.

§ 3º  A  adesão  ao  PRT  abrangerá  a  totalidade  dos  débitos  exigíveis  em  nome  do  sujeito
passivo,  na  condição  de  contribuinte  ou  responsável,  e  os  débitos  em  discussão  administrativa  ou
judicial para os quais haja desistência na forma prevista no art. 5º, que deverão ser indicados no prazo
de que trata o § 4º.

§ 4º Depois da formalização do requerimento de adesão, a RFB divulgará, por meio de ato
normativo  e  em  seu  sítio  na  Internet,  o  prazo  para  que  o  sujeito  passivo  apresente  as  informações
necessárias à consolidação do parcelamento ou do pagamento à vista com utilização de créditos.

§  5º  Somente  produzirão  efeitos  os  requerimentos  de  adesão  formulados  com  o
correspondente pagamento do valor à vista ou da 1ª (primeira) prestação em conformidade com o art.
2º, em valor não inferior ao estipulado no art. 9º, que deverá ser efetuado até o último dia útil do mês
em que for protocolado o requerimento de adesão.

§ 6º A adesão ao PRT importa:



I  confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição
de contribuinte ou responsável e por ele  indicados para  liquidação na forma do PRT, nos termos dos
arts.  389  e  395  da  Lei  nº  13.105,  de  16  de  março  de  2015    Código  de  Processo  Civil  (CPC),  e
condiciona o sujeito passivo à aceitação plena e  irretratável de  todas as condições estabelecidas na
Medida Provisória nº 766, de 2017;

II    o  dever  de  pagar  regularmente  as  parcelas  dos  débitos  consolidados  no  PRT  e  os
débitos vencidos após 30 de novembro de 2016, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU);

III   a vedação da  inclusão dos débitos que compõem o PRT em qualquer outra  forma de
parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14A da Lei nº 10.522, de 19
de julho de 2002;

IV    o  cumprimento  regular  das  obrigações  para  com  o  Fundo  de Garantia  do  Tempo  de
Serviço (FGTS); e

V  expresso consentimento do sujeito passivo, nos termos do § 5º do art. 23 do Decreto nº
70.235, de 6 de março de 1972, quanto à implementação, pela RFB, de endereço eletrônico para envio
de comunicações ao seu domicílio tributário, com prova de recebimento.

§ 7º No caso de pessoa jurídica, o requerimento de adesão deverá ser formulado em nome
do estabelecimento matriz, pelo responsável perante o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

§  8º  A  adesão  ao  PRT  implica  manutenção  automática  dos  gravames  decorrentes  de
arrolamento  de  bens,  de  medida  cautelar  fiscal  e  das  garantias  prestadas  nas  ações  de  execução
fiscal ou qualquer outra ação judicial.

CAPÍTULO III 
DOS CÓDIGOS PARA PAGAMENTO

Art.  4º  Para  pagamento  à  vista  ou  parcelamento  dos  débitos  relativos  às  contribuições
previdenciárias de que trata o  inciso I do § 1º do art. 3º, a Guia da Previdência Social  (GPS) deverá
ser preenchida com os seguintes códigos:

I  4135, se o optante for Pessoa Jurídica; ou

II  4136, se o optante for Pessoa Física.

Parágrafo  único.  Para  pagamento  à  vista  ou  parcelamento  dos  demais  débitos
administrados pela RFB, deverá ser utilizado, no preenchimento do Darf, o código 5184.

CAPÍTULO IV 
DOS DÉBITOS EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL

Art. 5º  A  inclusão  no PRT  de  débitos  que  se  encontrem  em  discussão  administrativa  ou
judicial deverá ser precedida da desistência das  impugnações ou dos recursos administrativos e das
ações  judiciais  que  tenham  por  objeto  os  débitos  que  serão  liquidados,  e  da  renúncia  a  quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais
e,  no  caso  de  ações  judicias,  deverá  ser  protocolado  requerimento  de  extinção  do  processo  com
resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do art. 487 do CPC.

§  1º  Somente  será  considerada  a  desistência  parcial  de  impugnação  e  de  recurso
administrativos interpostos ou de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível
de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial.

§ 2º A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações  judiciais deverá ser
apresentada na unidade da RFB do domicílio fiscal do sujeito passivo até o dia 31 de maio de 2017.

§ 3º O pagamento à vista ou a  inclusão nos parcelamentos, por ocasião da consolidação,
de  débitos  que  se  encontrem  com  exigibilidade  suspensa  em  razão  de  impugnação  ou  de  recurso
administrativo implicará desistência tácita destes.

§  4º  O  pagamento  à  vista  ou  a  inclusão  nos  parcelamentos  de  débitos  informados  na
Declaração  de  Compensação  (DCOMP)  de  que  trata  o  §  1º  do  art.  74  da  Lei  nº  9.430,  de  27  de
dezembro de 1996, não homologada, implica desistência tácita da manifestação de inconformidade ou
do recurso administrativo relativo ao crédito objeto da discussão.



§ 5º Na hipótese prevista no § 4º, havendo pagamento parcial ou inclusão parcial de débitos
no parcelamento, o sujeito passivo deverá  informar à unidade da RFB de sua  jurisdição a  fração do
crédito correspondente ao débito a ser incluído no parcelamento.

§  6º  A  desistência  e  a  renúncia  de  que  trata  o  caput  não  eximem  o  autor  da  ação  do
pagamento dos honorários, nos termos do art. 90 do CPC.

Art. 6º Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados na forma do PRT
serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União, até
o montante necessário para apropriação aos débitos envolvidos no litígio objeto da desistência de que
trata  o  art.  5º,  inclusive  aos  débitos  referentes  ao mesmo  litígio  que  eventualmente  estejam  sem o
correspondente depósito ou com depósito em montante insuficiente para sua quitação.

§ 1º Se depois da alocação do valor  depositado à dívida  incluída no PRT houver débitos
remanescentes não liquidados pelo depósito, eles poderão ser liquidados na forma prevista no art. 2º.

§ 2º Tratandose de depósito judicial, o disposto no caput somente se aplica aos casos em
que  tenha ocorrido desistência da ação ou recurso e  renúncia a qualquer alegação de direito sobre o
qual se funda a ação.

§  3º  Na  hipótese  de  liquidação  com  utilização  de  créditos,  estes  serão  utilizados  para
liquidação,  em  primeiro  lugar,  dos  débitos  não  garantidos  pelos  depósitos  judiciais  que  serão
convertidos em renda da União.

CAPÍTULO V 
DA DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES EM CURSO

Art. 7º O sujeito passivo que desejar pagar à vista ou parcelar, na forma do PRT, os saldos
remanescentes de parcelamentos em curso deverá, no momento da adesão, formalizar a desistência
desses parcelamentos exclusivamente no sítio da RFB na Internet.

§ 1º A desistência dos parcelamentos anteriores:

I    deverá  ser  efetuada  isoladamente  em  relação  a  cada modalidade  de  parcelamento  da
qual o sujeito passivo pretenda desistir;

II  abrangerá, obrigatoriamente, todos os débitos consolidados na respectiva modalidade de
parcelamento; e

III    implicará  imediata  rescisão  destes,  considerandose  o  sujeito  passivo  optante
notificado das respectivas extinções, dispensada qualquer outra formalidade.

§  2º  Nas  hipóteses  em  que  os  pedidos  de  adesão  ao  PRT  sejam  cancelados  ou  não
produzam efeitos, os parcelamentos para os quais houver desistência não serão restabelecidos.

§ 3º A desistência de parcelamentos anteriores ativos para fins de adesão ao PRT poderá
implicar perda de todas as eventuais reduções aplicadas sobre os valores já pagos, conforme previsto
em legislação específica de cada modalidade de parcelamento.

CAPÍTULO VI 
DA CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS A SEREM PARCELADOS

Art. 8º  A  dívida  a  ser  parcelada  será  consolidada  na  data  do  requerimento  de  adesão  ao
PRT, dividida pelo número de prestações indicadas, e resultará da soma:

I  do principal;

II  das multas; e

III  dos juros de mora.

Parágrafo  único.  Enquanto  não  consolidado  o  parcelamento,  o  sujeito  passivo  deverá
calcular  e  recolher  o  valor  à  vista  ou  o  valor  equivalente  ao  montante  dos  débitos  objeto  do
parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas, observado o disposto no art. 2º.

Art.  9º  O  valor  mínimo  de  cada  prestação  mensal  das  modalidades  de  parcelamento
previstas no art. 2º será de:

I  R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; e



II  R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica.

§  1º  As  prestações  vencerão  no  último  dia  útil  de  cada  mês,  devendo  a  2ª  (segunda)
prestação ser paga até o último dia útil do mês subsequente à apresentação do requerimento.

§ 2º O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros
equivalentes à  taxa  referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia  (Selic) para  títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês
anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado.

CAPÍTULO VII 
DO PARCELAMENTO E DO PAGAMENTO À VISTA COM UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS

Art. 10. Na hipótese de adesão ao pagamento à vista ou ao parcelamento com utilização de
créditos de que tratam os incisos I e II do caput do art. 2º, o sujeito passivo deverá, no prazo de que
trata o § 4º do art. 3º,  informar os montantes de prejuízo  fiscal decorrentes da atividade geral ou da
atividade  rural  e  de  base  de  cálculo  negativa  da  CSLL,  existentes  até  31  de  dezembro  de  2015  e
declarados  até  30  de  junho  de  2016,  que  estejam disponíveis  para  utilização,  e  os  demais  créditos
próprios, relativos a tributos, que serão utilizados para liquidação dos débitos.   (Retificado(a) no DOU
de 03/02/2017, pág 25)

Art. 10. Na hipótese de adesão ao pagamento à vista ou ao parcelamento com utilização de
créditos de que tratam os incisos I e II do caput do art. 2º, o sujeito passivo deverá, no prazo de que
trata o § 4º do art. 3º,  informar os montantes de prejuízo  fiscal decorrentes da atividade geral ou da
atividade  rural  e  de  base  de  cálculo  negativa  da  CSLL,  existentes  até  31  de  dezembro  de  2015  e
declarados  até  29  de  julho  de  2016,  que  estejam  disponíveis  para  utilização,  e  os  demais  créditos
próprios, relativos a tributos, que serão utilizados para liquidação dos débitos.

§ 1º Para liquidação na forma prevista no caput poderão ser utilizados:

I    os  créditos  decorrentes  de  prejuízos  fiscais  e  de  base  de  cálculo  negativa  da  CSLL,
próprios  ou  do  responsável  tributário  ou  corresponsável  pelo  respectivo  débito,  bem  como  de
empresas  controladora  e  controlada,  de  forma  direta  ou  indireta,  ou  de  empresas  que  sejam
controladas  direta  ou  indiretamente  por  uma  mesma  empresa,  em  31  de  dezembro  de  2015,
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nessa condição até a data da opção pela liquidação;
e

II   os demais créditos próprios relativos a tributos administrados pela RFB, desde que se
refiram a período de apuração anterior à adesão ao PRT.

§  2º  Para  fins  do  disposto  no  inciso  I  do  §  1º,  incluise  também  como  controlada  a
sociedade na qual  a  participação da  controladora  seja  igual  ou  inferior  a  50%  (cinquenta  por  cento),
desde que exista acordo de acionistas que assegure de modo permanente a preponderância individual
ou comum nas deliberações sociais, assim como o poder individual ou comum de eleger a maioria dos
administradores.

§ 3º O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
será determinado mediante aplicação das seguintes alíquotas:

I  25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;

II  20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas
jurídicas de seguros privados, das de capitalização e das referidas nos incisos I a VII e X do § 1º do
art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 2001;

III  17% (dezessete por cento), no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do §
1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 2001; e

IV  9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais
pessoas jurídicas.

§ 4º Na hipótese de utilização de crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL, primeiramente deverão ser utilizados os créditos próprios.

§ 5º Na hipótese prevista no inciso II do § 1º:
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I  somente poderão ser utilizados créditos pleiteados em Pedido Eletrônico de Restituição,
Ressarcimento  ou  Reembolso,  por  meio  do  Programa  PER/DCOMP,  transmitido  anteriormente  ao
prazo de que trata o § 4º do art. 3º; e

II  não poderão ser utilizados créditos:

a) que já tenham sido totalmente utilizados em compensação;

b) objeto de pedido de restituição, de ressarcimento, de reembolso ou de compensação  já
indeferidos, ainda que pendentes de decisão definitiva; ou

c) em outras circunstâncias em que a legislação tributária vede a compensação.

§ 6º Os  créditos de  trata este artigo não poderão  ser  utilizados,  sob qualquer  forma ou a
qualquer tempo:

I  na compensação com a base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ)  ou  da  CSLL,  salvo  no  caso  de  rescisão  do  parcelamento  ou  da  não  efetivação  do  integral
pagamento à vista; ou

II  em qualquer outra forma de compensação.

§ 7º A RFB dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para análise da liquidação na forma prevista
neste artigo, contados a partir da prestação das informações de que trata o caput.

§ 8º  Enquanto  não  realizada  a  análise  de  que  trata  o  §  7º,  os  débitos  incluídos  no  PRT
ficam extintos sob condição resolutória de ulterior homologação dos créditos indicados.

§ 9º Os créditos indicados para liquidação somente serão confirmados:

I  após a aferição da existência de montantes acumulados de prejuízo fiscal e de base de
cálculo  negativa  da  CSLL,  não  utilizados  na  compensação  com  a  base  de  cálculo  do  IRPJ  ou  da
CSLL, suficientes para atender à totalidade da solicitação efetuada; ou

II  após o reconhecimento dos demais créditos próprios informados.

§  10.  Na  hipótese  prevista  no  inciso  II  do  §  9º,  havendo  deferimento  parcial  do  crédito
indicado, a parte deferida será utilizada:

I   primeiramente em DCOMP transmitida, mesmo que apresentada após a  informação de
utilização do crédito no PRT; e

II  depois no PRT.

§ 11. Na hipótese de indeferimento de utilização dos créditos a que se refere este artigo, no
todo  ou  em  parte,  será  concedido  o  prazo  de  30  (trinta)  dias  para  o  sujeito  passivo  promover  o
pagamento em espécie dos débitos amortizados  indevidamente com créditos não  reconhecidos pela
RFB.

§  12.  Caso  seja  constatada  fraude  na  declaração  dos montantes  de  prejuízo  fiscal  e  de
base  de  cálculo  negativa  da  CSLL  ou  dos  demais  créditos,  será  realizada  cobrança  imediata  dos
débitos  recalculados  em  razão  do  cancelamento  da  liquidação  realizada,  e  não  será  permitida  nova
indicação  de  créditos,  sem  prejuízo  de  eventuais  representações  contra  os  responsáveis,  inclusive
para fins penais.

§  13.  A  pessoa  jurídica  que  utilizar  os  créditos  para  a  liquidação  prevista  neste  artigo
deverá  manter,  durante  todo  o  período  de  vigência  do  parcelamento,  os  livros  e  os  documentos
exigidos pela  legislação  fiscal,  inclusive comprobatórios do montante do prejuízo  fiscal e da base de
cálculo  negativa  da  CSLL,  promovendo,  nesse  caso,  a  baixa  dos  valores  nos  respectivos  livros
fiscais.

CAPÍTULO VIII 
DA EXCLUSÃO DO PRT

Art.  11.  Implicará  exclusão  do  devedor  do  PRT,  exigibilidade  imediata  da  totalidade  do
débito confessado e ainda não pago e automática execução da garantia prestada:

I  a falta de pagamento de 3 (três) parcelas consecutivas ou 6 (seis) alternadas;



II  a falta de pagamento de 1 (uma) parcela, estando pagas todas as demais;

III  a inobservância do disposto nos incisos II e IV do § 6º do art. 3º e no § 11 do art. 10;

IV  a constatação de qualquer ato tendente ao esvaziamento patrimonial do sujeito passivo
como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;

V  a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;

VI  a concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de
1992; ou

VII  a declaração de inaptidão da inscrição no CNPJ, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei
nº 9.430, de 1996.

Parágrafo único. Na hipótese de exclusão do devedor do PRT:

I    os  valores  liquidados  com  os  créditos  de  que  trata  o  art.  10  serão  restabelecidos  em
cobrança;

II  será apurado o valor original do débito, com incidência dos acréscimos legais, até a data
da rescisão; e

III    serão  deduzidas  do  valor  referido  no  inciso  II  as  parcelas  pagas  em  espécie,  com
acréscimos legais até a data da rescisão.

CAPÍTULO IX 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

Art.  12.  É  facultado  ao  sujeito  passivo,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  contado  da  data  da
ciência da exclusão dos parcelamentos, apresentar recurso administrativo na forma prevista na Lei nº
9.784, de 29 de janeiro de 1999.

§  1º  O  recurso  será  apreciado  por  AuditorFiscal  da  Receita  Federal  do  Brasil  titular  da
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração  Tributária  (Derat),  da  Delegacia  Especial  de  Instituições  Financeiras  (Deinf),  da
Delegacia Especial de Maiores Contribuintes (Demac), ou da Delegacia Especial da Receita Federal
do Brasil de Pessoas Físicas (DERPF) do domicílio tributário do sujeito passivo.

§ 2º O recurso administrativo terá efeito suspensivo.

§ 3º Enquanto o recurso estiver pendente de apreciação, o sujeito passivo deverá continuar
a recolher as prestações devidas.

§ 4º O  sujeito  passivo  será  cientificado  da  decisão  do  recurso  administrativo  conforme  o
disposto no inciso V do § 6º do art. 3º.

§ 5º A exclusão produzirá efeitos a partir  do dia  seguinte à  ciência da decisão que  julgar
improcedente o recurso apresentado pelo sujeito passivo.

§ 6º A decisão será definitiva na esfera administrativa.

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13. A inclusão de débitos nos parcelamentos de que trata esta Instrução Normativa não
implica novação de dívida.

Art. 14. Aos parcelamentos de que  trata esta  Instrução Normativa aplicase o disposto no
caput e nos §§ 2º e 3º do art. 11, no art. 12 e no inciso IX do art. 14 da Lei nº 10.522, de 2002.

Art.  15.  Esta  Instrução  Normativa  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação  no  Diário
Oficial da União.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID

*Este texto não substitui o publicado oficialmente.





Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 766, DE 4 DE JANEIRO DE 2017.

Exposição de motivos
Institui  o  Programa  de  Regularização  Tributária  junto  à
Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  à  Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional.

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  62  da  Constituição,  adota  a
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º    Fica  instituído  o  Programa  de Regularização  Tributária    PRT  junto  à  Secretaria  da Receita  Federal  do
Brasil  e  à  ProcuradoriaGeral  da  Fazenda  Nacional,  cuja  implementação  obedecerá  ao  disposto  nesta  Medida
Provisória. 

§ 1º  Poderão ser quitados, na forma do PRT, os débitos de natureza tributária ou não tributária, vencidos até 30
de  novembro  de  2016,  de  pessoas  físicas  e  jurídicas,  inclusive  objeto  de  parcelamentos  anteriores  rescindidos  ou
ativos,  em  discussão  administrativa  ou  judicial,  ou  ainda  provenientes  de  lançamento  de  ofício  efetuados  após  a
publicação desta Medida Provisória, desde que o requerimento se dê no prazo de que trata o § 2º. 

§ 2º   A  adesão  ao  PRT  ocorrerá  por meio  de  requerimento  a  ser  efetuado  no  prazo  de  até  cento  e  vinte  dias,
contado a partir da regulamentação estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela ProcuradoriaGeral
da Fazenda Nacional, e abrangerá os débitos em discussão administrativa ou judicial indicados para compor o PRT e a
totalidade dos débitos exigíveis em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável. 

§ 3º  A adesão ao PRT implica:

I   a confissão  irrevogável e  irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou
responsável e por ele indicados para compor PRT, nos termos dos art. 389 e art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março
de  2015    Código  de  Processo  Civil,  e  condiciona  o  sujeito  passivo  à  aceitação  plena  e  irretratável  de  todas  as
condições estabelecidas nesta Medida Provisória;

II  o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no PRT e os débitos vencidos após 30 de
novembro de 2016, inscritos ou não em Dívida Ativa da União;

III  a vedação da inclusão dos débitos que compõem o PRT em qualquer outra forma de parcelamento posterior,
ressalvado o reparcelamento de que trata o art. 14A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e

IV  o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço  FGTS. 

Art. 2º  No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao PRT poderá  liquidar
os débitos de que trata o art. 1º mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I  pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento do valor da dívida consolidada e liquidação do
restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido  CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;

II    pagamento  em  espécie  de,  no  mínimo,  vinte  e  quatro  por  cento  da  dívida  consolidada  em  vinte  e  quatro
prestações mensais  e  sucessivas  e  liquidação  do  restante  com  a  utilização  de  créditos  de  prejuízo  fiscal  e  base  de
cálculo  negativa  da  CSLL  ou  com  outros  créditos  próprios  relativos  aos  tributos  administrados  pela  Secretaria  da
Receita Federal do Brasil;

III  pagamento à vista e em espécie de vinte por cento do valor da dívida consolidada e parcelamento do restante
em até noventa e seis prestações mensais e sucessivas; e

IV    pagamento  da  dívida  consolidada  em  até  cento  e  vinte  prestações  mensais  e  sucessivas,  calculadas  de
modo a observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

a) da primeira à décima segunda prestação  0,5% (cinco décimos por cento);

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação  0,6% (seis décimos por cento);

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação  0,7% (sete décimos por cento); e
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d) da trigésima sétima prestação em diante  percentual correspondente ao saldo remanescente, em até oitenta e
quatro prestações mensais e sucessivas. 

§ 1º  Nas hipóteses previstas nos incisos I e II do caput, se houver saldo remanescente após a amortização com
créditos,  este  poderá  ser  parcelado  em  até  sessenta  prestações  adicionais,  vencíveis  a  partir  do  mês  seguinte  ao
pagamento à vista ou do mês seguinte ao do pagamento da vigésima quarta prestação, no valor mínimo de 1/60  (um
sessenta avos) do referido saldo. 

§ 2º   Na  liquidação dos débitos na  forma prevista nos  incisos  I e  II do caput, poderão ser utilizados créditos de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de
julho  de  2016,  próprios  ou  do  responsável  tributário  ou  corresponsável  pelo  débito,  e  de  empresas  controladora  e
controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou indiretamente por uma mesma
empresa, em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação. 

§ 3º    Para  fins  do  disposto  no  §  2º,  incluise  também  como  controlada  a  sociedade  na  qual  a  participação  da
controladora  seja  igual  ou  inferior  a  cinquenta  por  cento,  desde  que  existente  acordo  de  acionistas  que  assegure  de
modo permanente a preponderância  individual ou  comum nas deliberações sociais,  e o poder  individual  ou  comum de
eleger a maioria dos administradores. 

§  4º    Na  hipótese  de  utilização  dos  créditos  de  que  tratam  o  §  2º  e  o  §  3º,  os  créditos  próprios  deverão  ser
utilizados primeiramente. 

§ 5º  O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL será determinado por
meio da aplicação das seguintes alíquotas:

I  vinte e cinco por cento sobre o montante do prejuízo fiscal;

II  vinte por cento sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas jurídicas de seguros privados,
das pessoas jurídicas de capitalização e das pessoas jurídicas referidas nos incisos I a VII e X do § 1º do art. 1º da Lei
Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;

III    dezessete  por  cento,  no  caso  das  pessoas  jurídicas  referidas  no  inciso  IX  do  §  1º  do  art.  1º  da  Lei
Complementar nº 105, de 2001; e

IV  nove por cento sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais pessoas jurídicas.  

§ 6º   Na hipótese de  indeferimento dos créditos a que se refere o caput, no  todo ou em parte, será concedido o
prazo de trinta dias para que o sujeito passivo efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente
com créditos não reconhecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,  inclusive aqueles decorrentes de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL. 

§ 7º  A falta do pagamento de que trata o § 6º implicará a exclusão do devedor do PRT e o restabelecimento da
cobrança dos débitos remanescentes. 

§  8º    A  quitação  na  forma  disciplinada  no  caput  extingue  o  débito  sob  condição  resolutória  de  sua  ulterior
homologação. 

§ 9º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe do prazo de cinco anos para a análise da quitação na forma
prevista no caput. 

Art. 3º  No âmbito da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao PRT poderá  liquidar
os débitos de que trata o art. 1º, inscritos em Dívida Ativa da União, da seguinte forma:

I    pagamento  à  vista  de  vinte  por  cento  do  valor  da  dívida  consolidada  e  parcelamento  do  restante  em  até
noventa e seis parcelas mensais e sucessivas; ou

II  pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, calculadas de modo a
observar os seguintes percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado:

a) da primeira à décima segunda prestação  0,5% (cinco décimos por cento);

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação  0,6% (seis décimos por cento);

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação  0,7% (sete décimos por cento); e

d) da trigésima sétima prestação em diante  percentual correspondente ao saldo remanescente em até oitenta e
quatro prestações mensais e sucessivas. 

§  1º    O  parcelamento  de  débitos  na  forma  prevista  no  caput  cujo  valor  consolidado  seja  inferior  a  R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais) não depende de apresentação de garantia. 
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§ 2º  O parcelamento de débitos cujo valor consolidado seja igual ou superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões
de reais) depende da apresentação de carta de fiança ou seguro garantia judicial, observados os requisitos definidos em
ato do ProcuradorGeral da Fazenda Nacional. 

Art. 4º  O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previstos nos art. 2º e art. 3º será de:

I  R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; e

II  R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica. 

Art. 5º  Para  incluir no PRT débitos que se encontrem em discussão administrativa ou  judicial, o sujeito passivo
deverá  desistir  previamente  das  impugnações  ou  dos  recursos  administrativos  e  das  ações  judiciais  que  tenham  por
objeto  os  débitos  que  serão  quitados,  e  renunciar  a  quaisquer  alegações  de  direito  sobre  as  quais  se  fundem  as
referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judicias, requerimento de extinção
do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso  III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de
2015  Código de Processo Civil. 

§ 1º  Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso administrativo interposto ou de
ação  judicial  proposta  se  o  débito  objeto  de  desistência  for  passível  de  distinção  dos  demais  débitos  discutidos  no
processo administrativo ou na ação judicial. 

§  2º    A  comprovação  do  pedido  de  desistência  e  da  renúncia  de  ações  judiciais  deverá  ser  apresentada  na
unidade de atendimento integrado do domicílio fiscal do sujeito passivo até o último dia do prazo para a adesão ao PRT. 

§ 3º   A desistência e a  renúncia de que  trata o caput não exime o autor da ação do pagamento dos honorários,
nos termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 2015  Código de Processo Civil. 

Art. 6º  Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados
em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União. 

§ 1º   Depois da alocação do valor depositado à dívida  incluída no PRT, se  restarem débitos não  liquidados pelo
depósito, o saldo devedor poderá ser quitado na forma prevista nos art. 2º ou art.3º. 

§  2º    Depois  da  conversão  em  renda  ou  da  transformação  em  pagamento  definitivo,  o  sujeito  passivo  poderá
requerer o levantamento do saldo remanescente, se houver, desde que não haja outro débito exigível. 

§ 3º    Na  hipótese  prevista  no  §  2º,  o  saldo  remanescente  de  débitos  junto  à  Secretaria  da  Receita  Federal  do
Brasil somente poderá ser levantado pelo sujeito passivo após a confirmação, se for o caso, dos montantes de prejuízo
fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou de outros créditos de tributos utilizados para quitação da dívida. 

§ 4º   Na hipótese de depósito  judicial, o disposto no caput somente se aplica aos casos em que  tenha ocorrido
desistência da ação ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação. 

Art. 7º   Os créditos  indicados para quitação na  forma do PRT deverão quitar primeiro os débitos não garantidos
pelos depósitos judiciais que serão convertidos em renda da União. 

Art. 8º  Os valores oriundos de constrição judicial depositados na conta única do Tesouro Nacional até a data de
publicação desta Medida Provisória poderão ser utilizados para o pagamento à vista de que trata o inciso I do caput do
art. 3º. 

Art. 9º   A  dívida  objeto  do  parcelamento  será  consolidada  na  data  do  requerimento  de  adesão  ao  PRT  e  será
dividida pelo número de prestações indicadas. 

§ 1º  Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o valor à vista ou o valor
equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas, observado
o disposto nos art. 2º e art. 3º.  

§ 2º  O deferimento do pedido de adesão ao PRT fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira
prestação, que deverá ocorrer até o último dia útil do mês do requerimento. 

§ 3º  O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de  juros equivalentes à  taxa
referencial  do  Sistema  Especial  de  Liquidação  e  de  Custódia    Selic  para  títulos  federais,  acumulada  mensalmente,
calculados a partir  do mês subsequente ao da consolidação até  o mês anterior  ao do pagamento,  e  de um por  cento
relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. 

Art. 10.    Implicará exclusão do devedor do PRT e a exigibilidade  imediata da  totalidade do débito  confessado e
ainda não pago e automática execução da garantia prestada:

I  a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas;

II  a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;
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III  a constatação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional,
de  qualquer  ato  tendente  ao  esvaziamento  patrimonial  do  sujeito  passivo  como  forma  de  fraudar  o  cumprimento  do
parcelamento;

IV  a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;

V  a concessão de medida cautelar fiscal, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992;

VI  a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  CNPJ, nos termos dos art.
80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de 1996; ou

VII  a inobservância do disposto nos incisos II e IV do § 3º do art. 1º. 

Parágrafo único.  Na hipótese de exclusão do devedor do PRT, os valores liquidados com os créditos de que trata
o art. 2º serão restabelecidos em cobrança e:

I    será efetuada a apuração do valor original do débito,  com a  incidência dos acréscimos  legais,  até a data da
rescisão; e

II    serão  deduzidas  do  valor  referido  no  inciso  I  do  parágrafo  único  as  parcelas  pagas  em  espécie,  com
acréscimos legais até a data da rescisão. 

Art. 11.  A opção pelo PRT implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens de
medida cautelar fiscal e das garantias prestadas nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial. 

Art. 12.  Aplicamse aos parcelamentos o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, no art. 12 e no art. 14, caput,
inciso IX, da Lei nº 10.522, de 2002. 

Parágrafo único.  Aos parcelamentos não se aplicam o disposto:

I  no § 1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000;

II  no § 10 do art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003; e

III  no art. 15 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996. 

Art. 13.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas
competências,  editarão  os  atos  necessários  à  execução  dos  procedimentos  previstos  no  prazo  de  até  trinta  dias,
contado da data de publicação desta Medida Provisória.  

Art. 14.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 15. Fica revogado o art. 38 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014.  

Brasília, 4 de janeiro de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER
Henrique Meirelles

Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.1.2017 e retificado em 2.2.2017

*

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8397.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9430.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art11.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art11§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art11§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art12.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art14
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm#art14ix.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9964.htm#art3§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.684.htm#art1§10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9311.htm#art15
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13043.htm#art38
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/Ret/Mpv766-ret.doc


 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

COMPROVANTE DE ADESÃO AO PARCELAMENTO 

SERPRO 

PROCURADORIA REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 4A REGIAO EMITIDO EM: 11/05/17 16:19 

Número do Recibo: 

CPF ou CNPJ: 

Nome ou Nome Empresarial: 

Parcelamento: 

Número de Referência: 

00000000171119051608 

07 .954.605/0001-60 

MUNICIPIO DE FORTALEZA 

0012 - PROGRAMA DE RECUPERACAO TRIBUTARIA - PRT 

001.125.264 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE adsfasdfasdf 0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS DEBITOS - PESSOAJURIDICA 

O contribuinte acima indicado concluiu, no âmbito da PGFN, a consolidação do 0003 - PARCELAMENTO EM ATE 120 PRESTACOES - DEMAIS 
DEBITOS - PESSOA JURIDICA, de que trata o INCISO li DO ART. 3 DA MPV 766, DE 5 DE JANEIRO DE 2017. PORTARIA PGFN N 152, DE 2 DE 
FEVEREIRO DE 2017., conforme as informações prestadas em 11/05/2017 

INSCRIÇÕES PARCELADAS/ VALORES COM DESCONTO 

NÚMERO DA INSCRIÇÃO PRINCIPAL MULTA JUROS ENCARGOS/HONORÁRIOS 

30615009663 705.080,80 0,00 174.366,48 87.944,72 

DEMONSTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO 

DISCRIMINAÇÃO PRINCIPAL MULTA JUROS ENCARGOS/HONORÁRI TOTAL 

Sem Desconto 705.080,80 0,00 174.366,48 87.944,72 967.392,00 

Com Desconto 705.080,80 0,00 174.366,48 87.944,72 967.392,00 

CÁLCULO DO VALOR DAS PARCELAS 

PARCELA PRINCIPAL MULTA JUROS ENCARGOS(*) TOTAL 

1 à 12 3.525.40 0,00 871,83 439,72 4.836,96 

13 à 24 4.230,48 0,00 1.046,20 527,67 5.804,35 

25 à 36 4.935,57 º·ºº 1.220,56 615,61 6.771,74 

37 à 119 6.585,45 0,00 1.628,58 821,40 9.035.44 

120 à 120 6.190,61 0,00 1.530,94 772,15 8.493,70 

(*)Decreto-Lei nº 1.025/69 e alterações posteriores. 

NR. DO RECIBO: 00000000171119051608 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 



Ministério da Fazenda 
Procuradoria-Geral da fazenda Nacional 

Recibo do Requerimento 

11/05/2017 
16:10 

IMPORTANTE: O resultado do seu requerimento deverá ser visualizado no e-CAC da PGFN (www.pgfn.gov.br).* 

Dados do protocolo: 
Número do protocolo: 00354012017 

Data de Registro: 11/05/2017 16: 10 
Nome: MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

CPF / CNPJ: 07.954.605/0001-60 
Unidade do protocolo: CEARA 

Tipo da Dívida: Não Previdenciária 
Serviço: Desistência de Parcelamento SIDA 

Reguerimento(s) Pertencente(s) a este Protocolo: 

Requerimento: 20170067951 
Unidade da PGFN de entrada do requerimento: CEARA 

Inscrição: 30 6 15 009663-01 - 10380 723826/2015-61 

Endereço do requerente exclusivo para fins destes protocolos: 

Logradouro: SAO JOSE 
Número: 01 

Bairro: CENTRO 
CEP: 60060-170 

Cidade: FORTALEZA 
Estado: Ceará 

Formulário assinado por: 

Nome: JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO 
CPF:220.288.113-15 

Avisos: 
Considera-se notificado o requerente no momento do acesso ao resultado do requerimento. 

* Para o acompanhamento da situação do protocolo/requerimento e ciência do resultado, o requerente e/ou procurador 
deverá acessar o e-CAC da PGFN (www.pgfn.gov.br) e, após o login, acessar a opção "Consulta 

Protocolo/Requerimento", aba "Protocolo/Requerimento". 
Documentação apresentada (legitimidade/serviço) com anexo eletrônico. 
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ANEXO! 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES 

À Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Ente político (Estado/DF/Município ): ~M~u_n_i_cí ... P~io~de_F~ort~al_e_za ______________ _ 

N2 inscrição no CNPJ: 07.954.605/0001-60 

O ente político acima identificado declara sua desistência, em caráter irrevogável e irretratável, de todos 
os parcelamentos, inclusive os celebrados por suas autarquias e fundações, que contemplem débitos passíveis, 
total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 4° da Medida Provisória 778, de 
16 de maio de 2017? 

ws~ e )N~ 

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos em relação 
aos quais declara desistência em caráter irrevogável e irretratável: 

( ) Medida Provisória nº 2.129-4 de 2000 e 2.187-13 de 2001 
( ) Lei nº 10.684, de 2003 - Paes 
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal 
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados 
( ) Medida Provisória nº 303 , de 2006 - Paex - Art. 1 ° 
( ) Medida Provisória nº 303 , de 2006 - Paex - Art. 8° 
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 - Patronal 
( ) Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal 
( ) Lei nº 12.058, de 2009 - Patronal 
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 - Passível de Retenção 
( ) Lei nº 11 .960, de 2009 - Passível de Retenção 
( ) Lei nº 12.058, de 2009 -Passível de Retenção 
( ) Lei nº 11 .941 , de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1 ° 
( ) Lei nº 11.941 , de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3° 
( ) Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento Ordinário/Simplificado/Recuperação Judicial 
( ) Lei 12.865/Lei 12.973, de 2013 -RFB/Previdenciário Art. 1 ° 
( ) Lei 12.865/Lei 12.973, de 2013 - RFB/Previdenciário Art. 3° 
( ) Lei 12.996/Lei 13.043, de 2014 - RFB/Previdenciário 
( ) Lei 12.810, de 2013 -OPP 
( ) PRT - Programa de Regularização Tributária 
( ) PERT- Programa Especial de Regularização Tributária 
Informar o número dos processos de parcelamento: 

( ) Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento: 

Fortaleza, 27 de julho de 2017. 
Local e data 

Assinatura Contribuinte/Representante Legal/Procurador 

Telefone para contato: (85) 3218.6523 

D~~6~~-· , 
. -:~·',,ljJ.º. 

Maria lsmar Mor e'' · · :· 
Mat: 123=· -

PROTOCOLO 



ANEXO II 

PEDIDO DE PARCELAMENTO 

À Secretaria da Receita Federal do Brasil 

O Município de Fortaleza, inscrito no CNPJ sob o nº 07.954.605/0001-60, na pessoa de seu 

representante legal, com base nos arts. 1 º a 4° da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, 

requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e 

"c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991 , inclusive os decorrentes do 

descumprimento de obrigações acessórias. 

Declara estar ciente de que o presente pedido importa confissão extrajudicial irretratável da 

dívida, nos termos dos art. 389 a 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo 

Civil (CPC). 

Fortaleza, 27 de julho de 2017. 
Local e data 

ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA 

Nome do Contribuinte/Representante Legal/Procurador 

Assirráfura Contribuinte7Representante Legal/Procurador 

PROTOCOLO 
Telefone para contato: (85) 3218.6523 



ANEXO III 

DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR 

Estado/DF/Município: MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

CNPJ do Ente Político: ~º~7~.9~5~4~.6~05~/~00~0~1--6~0~------------------

O ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis de inclusão no 
parcelamento de que tratam os arts. 1 º a 4° da Medida Provisória nº 778, de 16 de maio de 2017, em seu nome e no de suas 
autarquias e fundações, inclusive dos débitos objeto de parcelamento dos quais houve desistência por parte do requerente? 

( X ) Sim ( ) Não 

1.1 - Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a serem incluídos no 
parcelamento de que tratam os arts. 1° a 4° da Medida Provisória nº 778 de 2017: 

' 
CNPJ DEBCAD/PROCESSO CNPJ DEBCAD/PROCESSO 

2 - O ente político também solicita o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão administrativa, nos termos da 
Medida Provisória nº 778, de 2017: 

CNPJ DEBCAD/PROCESSO CNPJ DEBCAD/PROCESSO 

3 - O ente político também solicito o parcelamento dos seguintes débitos objeto de discussão judicial, nos termos da Medida 
Provisória nº 778 de 2017: 

' 
CNPJ DEBCAD/PROCESSO 

Fortaleza, 27 de julho de 2017. 
Local e data 

Contribuinte/Representante Legal/Procurador 

Telefone para contato: (85) 3218.6523 

CNPJ DEBCAD/PROCESSO 

PROTOCOLO 



CHECK LIST - PARCELAMENTO MP 778/2017 

Estado/DF /Município: _F~o~rt_a_le~z~ª------------------------

CNPJ do Ente Federativo: 07.954.605/0001-60 -~~~~~~~~------------------------

Item Conferência Sim Não 

1 Apresentou Pedido de Parcelamento - Anexo II? X 
2 Apresentou o anexo Discriminação de Débitos a Parcelar - Anexo III - com a opção "SIM" ou 

X "NÃO" assinalada? 

2.1 Foi assinalada a opção "SIM" no anexo Discriminação de Débitos a Parcelar? X 
2.2 Em caso de assinalamento da opção "NÃO": foram discriminados os débitos? 

.., Apresentou documentos que comprovem competência para firmar o parcelamento perante a RFB e 
X .) 

os formulários foram devidamente assinados por esta pessoa? 

4 Apresentou demonstrativo de apuração da Receita Corrente Líquida - RCL relativo ao ano de 

X 2016? 

5 
Apresentou Termo de Desistência de Parcelamentos Anteriores - Anexo I - com a opção "SIM" X ou "NÃO" assinalada? 

5.1 Foi assinalada a opção "SIM" no Termo de Desistência de Parcelamentos Anteriores? X 
5.2 Em caso de assinalamento da opção "NÃO", foram discriminados os parcelamentos? 

6 
Apresentou 2ª via da petição de desistência e renúncia ao direito ou da certidão do cartório que X ateste o estado do processo? 

6.1 
Se apresentada desistência de ação judicial, relacionou os débitos objeto da desistência no anexo 
Discriminação dos Débitos a Parcelar? 

Atenção: 
1) É obrigatória a confirmação dos itens 1, 2, 3 e 4 no check-list (são documentos obrigatórios); 
2) Havendo desistência de parcelamentos anteriores e/ou de discussão judicial, é obrigatória a apresentação dos 

documentos constantes dos itens 5 e 6, conforme o caso; 
3) É obrigatório o assinalamento da opção "SIM" ou "NÃO" pelo contribuinte quando apresentado formulário que contém 

esse campo; 
4) Se a opção "SIM" do clzeck-list for assinalada para os itens 2.1 e 5 .1, fica dispensada a resposta dos itens 2.2 e 5.2; caso 

seja assinalada a opção "NÃO" é obrigatória a discriminação dos débitos e/ou parcelamentos; 
5) Para inclusão de débitos objeto de discussão administrativa e/ou judicial, os mesmos deverão ser relacionados no 

formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar (anexo III), mesmo quando assinalada a opção "SIM". 

tura/carimbo d<l representante legal 

Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra 
Prefeito de Fortaleza 
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PrefeÊtura de 
FortaHeza 
Secretaria Municipal 
das Finanças 

Fortaleza, C:q.. de fevereiro de 201 7 .. 

AoExmo. Sr 
CLAÚDIO HENRIQUE GOMES DE OLIVEIRA 
Delegado Titular 
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza - 3ª R.F 
Rua Barão de Aracati nº 909 - 2º Andar - Aldeota 
CEP: 60.115-901-Fortaleza-Ce 
Nesta 

Assunto: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida referente ao ano de 2016. 

Senhor Delegado, 

Conforme exigido pelo Fisco, encaminho a Vossa Excelência o Demonstrativo da Receita Corrente Líquida 
relativo ao exercício de 2016, para fins de cumprimento ao art .. 2°, § 2° da Lei nº 12810 de 15 de maio de 
2013. 

Atenciosamente, 

~-- Rua General Bezerril, 755 • Centro • CEP 60.055-100 Fortaleza, Ceará, Brasil 

'~»< (,'6 /~e-"' / \.:\__, 
) '.i 

__,,, /•;,,, C-'\ G_,c...-) e-. 

ecep. Terceirizada Mat. 99925386 
Priscila Cosia Feiwsa · 

DRF/FOR/G?,L\!N 
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414,017,83 
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21,79 

235.037,69 
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89.796.357,23 

10,759.543,65 

45.122,919,70 

12.704.600,79 
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606,796,590,85 

239.001.153,BB 

161.202.225,99 

52.913.568,11 

1.030.766,71 

23.287,225,98 

444,740,00 

284.572.280,86 

75.JOJ.Oll,57 

4+.507.629,34 

73.641.541,01 

27.221.810,15 

4SA01,749,78 

12.436.615,10 

191.333,19 

492.875.647,66 

107,271,730,27 

29.513.722,51 

51,724.427,05 

10.021.768.SZ 

14.718.349,74 

t.26H62,45 

31.398,824,87 

21.410,877,32 

350,604,67 

318.772,572,94 

45.740.450,92 

94.247.605,58 

<\5.493.9'3],92 

29,20 

235.037,69 

50.350.H9,89 

(Jl.705,136,75 

13.671.037,59 

46,945,129,32 

9.523.356,47 

135.916,50 

434.544.100,27 

109.27S,733,24 

25.391.249,22 

55.025.333,37 

8.862.897,28 

18.924.059,94 
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660,763,93 

272,623,930,57 
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1.117,28 

235.037,69 

15.365.165,51 

77.621.356,02 

9.333.072.31 

39.650.325,93 

9.498.563,62 

l00.730,36 

29,971.031,95 

MUNICIPJO DE FORTALEZA- CE 
PODER EXECUTIVO 

ªi~;~t~~:l~,~~1g1 ~:cEii~~ºit~Rºni~:t1~~1~lA 
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOC!Al. 

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 
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108,395.840,48 

12.l89.707,62 

S7.326.199,07 

8.203.Ul2,79 
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21,272,643,08 
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309,939,830,96 
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24.459.878,44 

23S.037,69 

56.612.635,08 

84.112.631,92 

10.939.431,60 

45.274.645,46 

11.285.418,31 

102.829,63 

33.886:!§Lg 

447.0Bl.954,13 
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20.732.250,96 

S4.866.605,07 

9.214,70.S,82 

19.709.441.55 

1.041,173,48 

35.519,059,00 

15.391,093,93 

206,729,21 

277.205'.468,36 

59.736.789,50 

71.224.067,76 

12.789.351,39 

6,18 

235.037,69 

57.427.229,53 

75.792.90"6.0I 

13,196.426,75 

41.676,759,46 

12.677.359,23 

172.920,91 

28.826.178,32 

424,557.681,64 

109.665,423,72 

20.376.933,25 

58.704.636.32 

7..272.916,06 

22.146.171,72 

1.164.866.37 

36.838.692,04 

20,931,903,09 

231,941,22 

237,075,982,3? 

66.240.167,57 

71.478.535,21 

6..771.421,05 

235.037,69 

17.574.088,08 

74.776.732,72 

19.813,739,25 

39.317.014,78 

14.790.741.33 

127.315,78 

24.398.957,67 
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..,.. 
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486.966.250,27 

115,369.095,56 

22.-193,692,28 

60,3B0.80J,80 

10.122.BB'i,52 

20.959.383,07 

1.412.328,69 
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20.351.369,04 
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6,59 

235.037,69 
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25.JB4.063,81 

• 160.121,34 

27,039.655,58 

430,987,146,30 

105,428.642,14 

19..204.513,31 

56.803.531,99 

8,847.906,50 

19.466.617,09 

1.106..073,27 

35.674,740,1S 

18,729,716,69 

1,414,892,20 

256,457.0S9,07 

43.677.160.58 

75.9M.426,20 

4.267.660,79 

272,79 

235.037,69 

42306..561,01 

90.065.940,02 

13.282.096,05 

39.274.653,18 

14..249.468,62 

164.028,50 

24.861,15606 

435.434.279,07 

108,647.684,17 

111.537.057,55 

56.149.572,26 

9,508.583,25 

23.213.068.65 

1.239392,16 

33,757,BB0,20 

16,811,422,00 

187,650,04 

264.492,455,87 

53.0l9,<\ij6,')4 

74.998.644,31 

3,579.982,BO 

J.SH,21 

235.037,69 

44.791.66'1,12 

97.1166.115,77 

11,537.186,79 

40,911.184,24 

t--1.329.570,21 

167.914,78 

26.113.699,25 

504.140,113,Sl 

103,896,253,0B 

17.905.501,81 

55.605.805,36 

8,637.75!!,08 

20.519.485,63 

1.147.699,20 

39.554.592,40 

13.527,471,52 

157.669,96 

331,744.960,01 

96.733,308,0B 

79.802.365,96 

3.564.350,07 

157,69 

235.037,69 

511,620.260,96 

92.789.479,56 

15,259.167,54-

55.390.688,12 

19.108.534,32 

166.237,81 

36.115.91599 

138,888.332,78 

18.695.366,84 

66.132.997,11 

12.374.189,00 

40.574.216,89 

1.111.262,64 

55.368.622,82 

15,523,20B,10 

352.711,32 

460,066.084,28 

151.217.615,57 

77.936.740.17 

3.503.135,30 

11,07 

235.037,69 

90.996.138,01 

136.177.376,47 

15.94-2,702,59 

72,228.242,62 

32.111.640,41 

339.043,59 

;39,I_77~ 
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394.985,621,73 

678.853.117,91 
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252.612.691,45 
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7.661,905,10 
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1.053.879.910,17 
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182.834.701,00 
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376.042.56700 



Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 778, DE 16 DE MAIO DE 2017.

Exposição de motivos

Dispõe sobre o parcelamento  de  débitos  junto  à  Fazenda
Nacional  relativos  às  contribuições  previdenciárias  de
responsabilidade  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios.

O  PRESIDENTE  DA  REPÚBLICA,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  art.  62  da  Constituição,  adota  a
seguinte Medida Provisória, com força de lei: 

Art. 1º  Os débitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional de
responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de suas autarquias e fundações públicas, relativos
às contribuições sociais de que tratam as alíneas “a” e “c” do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho
de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, vencidos até 30 de abril de 2017, e os
de contribuições  incidentes  sobre  o  décimo  terceiro  salário,  constituídos ou não,  inscritos  ou não  em Dívida Ativa  da
União,  ainda  que  em  fase  de  execução  fiscal  já  ajuizada,  ou  que  tenham  sido  objeto  de  parcelamento  anterior  não
integralmente quitado, poderão ser pagos em até duzentas parcelas, conforme o disposto nesta Medida Provisória. 

Art. 2º  Os débitos a que se refere o art. 1º poderão ser quitados, no âmbito de cada órgão, mediante:

I    o  pagamento  à  vista  e  em  espécie  de  dois  inteiros  e  quatro  décimos  por  cento  do  valor  total  da  dívida
consolidada, sem reduções, em até seis parcelas iguais e sucessivas, vencíveis entre julho e dezembro de 2017; e

II  o pagamento do restante da dívida consolidada em até cento e noventa e quatro parcelas, vencíveis a partir
de janeiro de 2018, com as seguintes reduções:

a) de vinte e cinco por cento das multas de mora, de ofício e isoladas e dos encargos legais, inclusive honorários
advocatícios; e

b) de oitenta por cento dos juros de mora. 

§ 1º  As parcelas a que se refere o inciso II do caput:

I  serão equivalentes ao saldo da dívida fracionado em até cento e noventa e quatro parcelas ou a um por cento
da média mensal  da  receita  corrente  líquida  do Estado,  do Distrito  Federal  ou  do Município,  o  que  resultar  na  menor
prestação; e

II  serão retidas no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal  FPE ou no Fundo de Participação
dos Municípios  FPM e repassadas à União. 

§ 2º   Encerrado o prazo dos parcelamentos, eventual  resíduo da dívida não quitada na  forma prevista no caput
poderá ser pago à vista ou ser parcelado em até sessenta prestações, na forma prevista na Lei nº 10.522, de 19 de julho
de 2002. 

§ 3º   Para  fins do disposto nesta Medida Provisória, considerase  receita corrente  líquida aquela assim definida
no inciso IV do caput do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000  Lei de Responsabilidade Fiscal. 

§ 4º   O percentual  de  um por  cento  a  que  se  refere o  inciso  I  do § 1º  será  aplicado  sobre  a média mensal  da
receita corrente  líquida referente ao ano anterior ao do vencimento da parcela, publicada de acordo com o previsto nos
art. 52, art. 53 e art. 63 da Lei Complementar nº 101, de 2000  Lei de Responsabilidade Fiscal, e será de cinco décimos
por  cento  para  cada  órgão,  na  hipótese  de  concessão  e manutenção  de  parcelamentos  ativos  de  que  trata  o  art.  1º
desta Medida Provisória, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional. 

§ 5º  Para fins de cálculo das parcelas mensais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam obrigados a
encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, até o último dia útil
do mês  de  fevereiro  de  cada  ano,  o  demonstrativo  de  apuração  da  receita  corrente  líquida  de  que  trata  o  inciso  I  do
caput do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 2000  Lei de Responsabilidade Fiscal. 

§ 6º  Às parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de cada ano serão aplicados os limites utilizados
no ano anterior, nos termos do § 4º. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/mpv%20778-2017?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Exm/Exm-MP-778-17.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art11pa
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8212cons.htm#art1pc
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art2iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art52
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art63
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art53i


§ 7º  As informações prestadas em atendimento ao disposto no § 5º pelo ente federativo poderão ser revistas de
ofício. 

Art.  3º    A  adesão  aos  parcelamentos  de  que  trata  o  art.  1º  implica  a  autorização,  pelo  Estado,  pelo  Distrito
Federal  ou  pelo  Município,  para  a  retenção,  no  FPE  ou  no  FPM,  e  o  repasse  à  União  do  valor  correspondente  às
obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso
de não pagamento no vencimento. 

§ 1º   A retenção e o repasse serão efetuados a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação tributária
não paga, com a incidência dos acréscimos legais devidos até a data da retenção. 

§ 2º  Na hipótese de não apresentação, no prazo legal, da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e de  Informações à Previdência Social   GFIP, da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais  
DCTF ou de obrigações acessórias que as venham substituir, o valor a ser retido nos termos do caput corresponderá à
média  das  últimas  doze  competências  recolhidas  ou  devidas,  sem  prejuízo  da  cobrança,  da  restituição  ou  da
compensação de eventuais diferenças. 

§ 3º    A  retenção  de  valores  no  FPE  ou  no  FPM  e  seu  repasse  à  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  à
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional serão efetuados obedecendose à seguinte ordem de preferência:

I  as obrigações correntes não pagas no vencimento;

II    as prestações do parcelamento dos débitos de que  trata o art.  1º  administrados pela Secretaria  da Receita
Federal do Brasil;

III   as prestações do parcelamento dos débitos de que  trata o art. 1º administrados pela ProcuradoriaGeral da
Fazenda Nacional;

IV   as prestações dos demais parcelamentos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujos
atos instituidores autorizem o pagamento mediante retenção no FPE ou no FPM; e

V  as prestações dos demais parcelamentos administrados pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional cujos
atos instituidores autorizem o pagamento mediante retenção no FPE ou no FPM. 

§ 4º  Na hipótese de o FPE ou o FPM não conter saldo suficiente para retenção dos valores a que se referem o §
3º ou na hipótese de  impossibilidade de  retenção do valor devido, o valor da diferença não  retida deverá ser  recolhido
por meio de Guia da Previdência Social  GPS ou de Documento de Arrecadação de Receitas Federais  Darf, conforme
o tipo de documento de arrecadação utilizado para cobrança pelo órgão competente.  

Art. 4º   O deferimento do pedido de parcelamento de que  trata o art. 1º  fica  condicionado à apresentação,  pelo
Estado,  pelo  Distrito  Federal  ou  pelo  Município,  na  data  da  formalização  do  pedido,  do  demonstrativo  referente  à
apuração da receita corrente líquida do anocalendário anterior ao da publicação desta Medida Provisória. 

Art. 5º  Os parcelamentos de que trata o art. 1º serão rescindidos nas seguintes hipóteses:

I  a falta de recolhimento de diferença não retida no FPE ou no FPM por três meses, consecutivos ou alternados;

II  a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;

III   a  falta de apresentação das  informações relativas ao demonstrativo de apuração da  receita corrente  líquida
referido no § 5º do art. 2º; e

IV  a não quitação integral do pagamento à vista e em espécie de que trata o art. 2º. 

Parágrafo único.  A rescisão do parcelamento implicará o restabelecimento do montante das multas, dos juros e
dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios, proporcionalmente aos valores dos débitos não pagos. 

Art. 6º   Os pedidos de parcelamento de que  trata o art. 1º deverão ser  formalizados até 31 de  julho de 2017, e
ficará  vedada,  a  partir  da  adesão,  qualquer  retenção  referente  a  débitos  de  parcelamentos  anteriores  incluídos  nos
parcelamentos de que trata esta Medida Provisória. 

§ 1º  A existência de outras modalidades de parcelamento em curso não impede a concessão dos parcelamentos
de que trata o art. 1º. 

§ 2º  Ao ser protocolado pelo ente federativo o pedido de parcelamento, fica suspensa, a partir do deferimento do
pedido, a exigibilidade dos débitos incluídos nos parcelamentos perante a Fazenda Nacional. 

§ 3º  Até que seja consolidado o débito e calculado o valor das parcelas a serem pagas na forma prevista no § 1º
do art. 2º, serão retidos, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, e
repassados à União, como antecipação dos pagamentos, valores correspondentes a cinco décimos por cento da média
mensal da receita corrente líquida do ano anterior no FPE ou no FPM.  



§ 4º  O percentual de cinco décimos por cento a que se refere o § 3º será de vinte e cinco centésimos por cento
para cada órgão, na hipótese de concessão e manutenção de parcelamentos ativos de que trata o art. 1º, perante a
Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional.

Art. 7º  Aos parcelamentos de que trata o art. 1º desta Medida Provisória aplicase, no que couber, o disposto nos
art. 12, art. 13 e art. 14B da Lei nº 10.522, de 2002. 

Art. 8º   A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, no âmbito suas
competências, editarão, no prazo de até  trinta dias, contado da data de entrada em vigor desta Medida Provisória,  os
atos necessários à execução dos parcelamentos de que trata o art. 1º. 

Art. 9º  O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º e no
art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 2000  Lei de Responsabilidade Fiscal, estimará o montante da renúncia  fiscal
decorrente do disposto no art. 2º desta Medida Provisória e o incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165
da  Constituição  que  acompanhar  o  projeto  de  lei  orçamentária  anual  e  fará  constar  das  propostas  orçamentárias
subsequentes os valores relativos à aludida renúncia. 

Parágrafo único.   Os benefícios  fiscais constantes no art. 2º somente serão concedidos se atendido o disposto
no caput, inclusive com a demonstração pelo Poder Executivo federal de que a renúncia foi considerada na estimativa
de receita da lei orçamentária anual, na forma do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000  Lei de Responsabilidade
Fiscal,  e  de  que  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais  previstas  no  anexo  próprio  da  lei  de  diretrizes
orçamentárias. 

Art. 10.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 16 de maio de 2017; 196º da Independência e 129º da República. 

MICHEL TEMER
Henrique Meirelles

Este texto não substitui o publicado no DOU de 17.7.2017 e retificado em 18.5.2017
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Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.485, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017.

Mensagem de veto

Conversão da Medida Provisória nº 778, de 2017

Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida
previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal; altera a Lei no

9.796, de 5 de maio de 1999; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o  Os débitos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, e de suas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas a e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive os decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, vencidos até
30 de abril de 2017, e os de contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União,
ainda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, poderão ser pagos
em até duzentas parcelas, conforme o disposto nesta Lei. 

Art. 2o  Os débitos a que se refere o art. 1o desta Lei poderão ser quitados, no âmbito de cada órgão, mediante: 

I - o pagamento à vista e em espécie de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos por cento) do valor total da dívida consolidada, sem reduções, em
até seis parcelas iguais e sucessivas, vencíveis entre julho e dezembro de 2017; e 

II - o pagamento do restante da dívida consolidada em até cento e noventa e quatro parcelas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com reduções
de: 

a) 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de ofício e isoladas e dos encargos legais e de 25% (vinte e cinco por cento) dos honorários
advocatícios; e 

b) 80% (oitenta por cento) dos juros de mora. 

§ 1o  As parcelas a que se refere o inciso II do caput deste artigo serão: 

I - equivalentes ao saldo da dívida fracionado em até cento e noventa e quatro parcelas ou a 1% (um por cento) da média mensal da receita
corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que resultar na menor prestação; e 

II - retidas no Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) ou no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e repassadas à
União. 

§ 2o  Encerrado o prazo dos parcelamentos, eventual resíduo da dívida não quitada na forma prevista no caput deste artigo poderá ser pago à
vista ou ser parcelado em até sessenta prestações, na forma prevista na Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

§ 3o  Para fins do disposto nesta Lei, considera-se receita corrente líquida aquela assim definida no inciso IV do caput do art. 2º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

§ 4o  O percentual de 1% (um por cento) a que se refere o inciso I do § 1o deste artigo será aplicado sobre a média mensal da receita corrente
líquida referente ao ano anterior ao do vencimento da parcela, publicada de acordo com o previsto nos arts. 52, 53 e 63 da Lei Complementar nº 101, de
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e será de 0,5% (cinco décimos por cento) para cada órgão, na hipótese de concessão e
manutenção de parcelamentos ativos de que trata o art. 1o desta Lei, perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.  

§ 5o  Para fins de cálculo das parcelas mensais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios ficam obrigados a encaminhar à Secretaria da
Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, até o último dia útil do mês de fevereiro de cada ano, o demonstrativo de
apuração da receita corrente líquida de que trata o inciso I do caput do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal).  

§ 6o  Às parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de cada ano serão aplicados os limites utilizados no ano anterior, nos termos do
§ 4o deste artigo.  

§ 7o  As informações prestadas em atendimento ao disposto no § 5o deste artigo pelo ente federativo poderão ser revistas de ofício. 

§ 8o  Os entes que tenham renegociado suas dívidas ao amparo da Medida Provisória no 778, de 16 de maio de 2017, terão o saldo devedor e o
valor das parcelas de que trata o inciso II do caput deste artigo ajustados ao disposto na alínea a do mesmo inciso.  

Art. 3o  A adesão aos parcelamentos de que trata o art. 1o desta Lei implica a autorização, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município,
para a retenção, no FPE ou no FPM, e o repasse à União do valor correspondente às obrigações tributárias correntes dos meses anteriores ao do
recebimento do respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento.  

§ 1o  A retenção e o repasse serão efetuados a partir do mês seguinte ao do vencimento da obrigação tributária não paga, com a incidência dos
acréscimos legais devidos até a data da retenção.  
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§ 2o  Na hipótese de não apresentação, no prazo legal, da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) ou de obrigações acessórias que venham a substituí-las, o
valor a ser retido nos termos do caput deste artigo corresponderá à média das últimas doze competências recolhidas ou devidas, sem prejuízo da
cobrança, da restituição ou da compensação de eventuais diferenças.  

§ 3o  A retenção de valores no FPE ou no FPM e seu repasse à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional serão efetuados obedecendo-se à seguinte ordem de preferência: 

I -  as obrigações correntes não pagas no vencimento; 

II - as prestações do parcelamento dos débitos de que trata o art. 1o desta Lei administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

III - as prestações do parcelamento dos débitos de que trata o art. 1o desta Lei administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

IV - as prestações dos demais parcelamentos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil cujos atos instituidores autorizem o
pagamento mediante retenção no FPE ou no FPM; e 

V - as prestações dos demais parcelamentos administrados pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cujos atos instituidores autorizem o
pagamento mediante retenção no FPE ou no FPM.  

§ 4o  Na hipótese de o FPE ou o FPM não conter saldo suficiente para retenção dos valores a que se refere o § 3o deste artigo ou na hipótese de
impossibilidade de retenção do valor devido, o valor da diferença não retida deverá ser recolhido por meio de Guia da Previdência Social (GPS) ou de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), conforme o tipo de documento de arrecadação utilizado para cobrança pelo órgão
competente. 

Art. 4o  O deferimento do pedido de parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei fica condicionado à apresentação, pelo Estado, pelo Distrito
Federal ou pelo Município, na data da formalização do pedido, do demonstrativo referente à apuração da receita corrente líquida do ano-calendário
anterior ao da publicação desta Lei.  

Art. 5o  Os parcelamentos de que trata o art. 1o desta Lei serão rescindidos nas seguintes hipóteses: 

I - falta de recolhimento de diferença não retida no FPE ou no FPM por três meses, consecutivos ou alternados; 

II - falta de apresentação das informações relativas ao demonstrativo de apuração da receita corrente líquida referido no § 5o do art. 2o desta Lei;
e 

III - não quitação integral do pagamento à vista e em espécie de que trata o art. 2o desta Lei.  

Parágrafo único. A rescisão do parcelamento implicará o restabelecimento do montante das multas, dos juros e dos encargos legais, inclusive
dos honorários advocatícios, proporcionalmente aos valores dos débitos não pagos.  

Art. 6o  Os pedidos de parcelamento de que trata o art. 1o desta Lei deverão ser formalizados até 31 de outubro de 2017, e ficará vedada, a partir
da adesão, qualquer retenção referente a débitos de parcelamentos anteriores incluídos nos parcelamentos de que trata esta Lei. 

§ 1o  A existência de outras modalidades de parcelamento em curso não impede a concessão dos parcelamentos de que trata o art. 1o desta
Lei.  

§ 2o  Ao ser protocolado pelo ente federativo o pedido de parcelamento, fica suspensa, a partir do deferimento do pedido, a exigibilidade dos
débitos incluídos nos parcelamentos perante a Fazenda Nacional.  

§ 3o  Até que seja consolidado o débito e calculado o valor das parcelas a serem pagas na forma prevista no § 1o do art. 2o desta Lei, serão
retidos, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e repassados à União, como antecipação dos
pagamentos, valores correspondentes a 0,5% (cinco décimos por cento) da média mensal da receita corrente líquida do ano anterior no FPE ou no
FPM. 

§ 4o  O percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) a que se refere o § 3o deste artigo será de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) para
cada órgão, na hipótese de concessão e manutenção de parcelamentos ativos de que trata o art. 1o desta Lei, perante a Secretaria da Receita Federal
do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 

§ 5o Caso o pedido de parcelamento tenha ocorrido após 31 de julho de 2017, o pagamento à vista e em espécie do montante correspondente ao
percentual de que trata o inciso I do caput do art. 2o desta Lei deverá ser efetuado em tantas parcelas quantas forem necessárias para quitação até 31
de dezembro de 2017. 

Art. 7o  Aos parcelamentos de que trata o art. 1o desta Lei aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 12, 13 e 14-B da Lei nº 10.522, de 19 de
julho de 2002. 

Art. 8o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão, no
prazo de até trinta dias, contado da data de entrada em vigor da Medida Provisória no 778, de 16 de maio de 2017, os atos necessários à execução dos
parcelamentos de que trata o art. 1o desta Lei.  

Art. 9o  O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º e no art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto no art. 2o desta Lei, incluí-
lo-á no demonstrativo a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição Federal que acompanhar o projeto de lei orçamentária anual e fará constar das
propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à aludida renúncia.  
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Parágrafo único. Os benefícios fiscais constantes do art. 2o desta Lei somente serão concedidos se for atendido o disposto no caput deste artigo,
inclusive com a demonstração pelo Poder Executivo federal de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária anual, na
forma do art. 12 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias. 

Art. 10.  O art. 6o da Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999, passa a vigorar acrescido dos seguintes § 5o e 6o: 

“Art. 6o  ...............................................................................

............................................................................................. 

§ 5º  O pagamento para os regimes próprios de previdência social credores da compensação financeira, relativa ao período de 5 de
outubro de 1988 a 5 de maio de 1999, cujos entes instituidores não sejam devedores de contribuições previdenciárias ao Regime Geral de
Previdência Social (RGPS), será efetivado conforme os seguintes parâmetros: 

I - até o exercício de 2017, para os Municípios: 

a) em parcela única, se o crédito não superar R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); 

b) em tantas parcelas mensais quantas forem necessárias até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), se o crédito superar
esse montante; 

II - a partir do exercício de 2018, para os Municípios, os Estados e o Distrito Federal: 

a) em parcela única, se o crédito não superar R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 

b) em tantas parcelas mensais de até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), se o crédito superar esse montante, no
prazo de até cento e oitenta meses, condicionada à existência de recursos financeiros para cumprimento da meta de resultado primário
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias; c) caso o limite de cento e oitenta meses não seja suficiente para a quitação dos créditos,
o valor da parcela disposto na alínea b deste inciso será ajustado de forma a garantir a quitação no prazo de cento e oitenta meses; 

III - por meio de dação em pagamento de imóveis integrantes do Fundo do Regime Geral de Previdência Social (FRGPS). 

§ 6o  O pagamento da compensação financeira do Fundo do Regime Geral de Previdência Social depende da desistência de
eventuais ações judiciais que tenham por objeto a dívida compensada, e é causa da extinção dos pagamentos previstos no § 5o deste
artigo a manutenção do litígio ou o ajuizamento de novas ações.” (NR) 

Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas
entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros, de:  (Promulgação)

I - valores referentes à compensação financeira entre regimes de previdência de que trata a Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999; 

II - valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária dos agentes eletivos federais, estaduais ou municipais prevista na alínea h
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; 

III - valores prescritos, assim considerados em razão da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que declara inconstitucionais os
arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 

IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias, tais como: 

a) terço constitucional de férias; 

b) horário extraordinário; 

c) horário extraordinário incorporado; 

d) primeiros quinze dias do auxílio-doença; 

e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado;  

V - valores pagos incidentes sobre as parcelas indenizatórias na base de cálculo da contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);  

VI - valores devidos e não pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao estoque previdenciário nos termos da Lei no

9.796, de 5 de maio de 1999, relacionados ao período de outubro de 1988 a junho de 1999;  

VII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de servidores em comissão que possuem
vinculação com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no cargo ou emprego de origem; 

VIII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de agentes políticos que antes da publicação da
Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, possuíam vínculo funcional com o RPPS na origem;  

IX - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de servidores vinculados ao RPPS. 

§ 1o  O encontro de contas de que trata o caput deste artigo poderá dispor sobre multas de mora e de ofício, juros de mora, encargo de
sucumbência e demais encargos de natureza pecuniária, bem como sobre valores oferecidos em garantia ou sobre situações em que a interpretação
da legislação relativa a obrigações tributárias seja conflituosa ou litigiosa. 

§ 2o  O encontro de contas compreenderá matérias objeto de ações de repetição de indébito. 
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§ 3o  O encontro de contas deverá ser conclusivo e final quanto à interpretação de conceitos indeterminados do direito ou à identificação e
relevância do fato. 

§ 4o  O prazo para a conclusão do processo de encontro de contas será de noventa dias, contados do ingresso do requerimento por parte do
Município.  

§ 5o  Não obstará a adesão ao parcelamento previsto nesta Lei a eventual discordância entre as partes, que deverá ser efetuado pelo valor ao
final apurado no encontro de contas.  

§ 6o  O valor controvertido poderá ser objeto de revisão pelo Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal por meio de requerimento
efetuado pelo Município interessado em até trinta dias contados da conclusão do encontro de contas. 

§ 7o  A diferença apurada ao final da revisão deverá ser deduzida ou incorporada ao parcelamento, atualizada na mesma forma dos índices
constantes do art. 99 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

§ 8o  Fica instituído o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal, vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República e à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que contará com representantes indicados pela União, pelos Municípios e pelo Ministério Público, em
composição a ser definida por meio de decreto do Poder Executivo em até cento e oitenta dias contados da promulgação desta Lei.

Art. 12.  O Poder Executivo disciplinará em regulamento os atos necessários à execução do disposto no art. 11 desta Lei.  (Promulgação)

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 2 de outubro de 2017; 196o da Independência e 129o da República. 

MICHEL TEMER
 Henrique Meirelles

 Grace Maria Fernandes Mendonça

Este texto não substitui o publicado no DOU de 3.10.2017
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LEI Nº 13.485, DE 2 DE OUTUBRO DE 2017.

 

Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a Fazenda Nacional
relativos às contribuições previdenciárias de responsabilidade dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sobre a revisão da dívida
previdenciária dos Municípios pelo Poder Executivo federal; altera a Lei no

9.796, de 5 de maio de 1999; e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos termos do parágrafo 5o do art. 66 da
Constituição Federal, as seguintes partes vetadas da Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017: 

“Art. 11. O Poder Executivo federal fará a revisão da dívida previdenciária dos Municípios, com a implementação do efetivo encontro de contas
entre débitos e créditos previdenciários dos Municípios e do Regime Geral de Previdência Social decorrentes, entre outros, de: 

I - valores referentes à compensação financeira entre regimes de previdência de que trata a Lei no 9.796, de 5 de maio de 1999; 

II - valores pagos indevidamente a título de contribuição previdenciária dos agentes eletivos federais, estaduais ou municipais prevista na alínea h
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal; 

III - valores prescritos, assim considerados em razão da Súmula Vinculante no 8 do Supremo Tribunal Federal, que declara inconstitucionais os
arts. 45 e 46 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; 

IV - valores referentes às verbas de natureza indenizatória, indevidamente incluídas na base de cálculo para incidência das contribuições
previdenciárias, tais como: 

a) terço constitucional de férias; 

b) horário extraordinário; 

c) horário extraordinário incorporado; 

d) primeiros quinze dias do auxílio-doença; 

e) auxílio-acidente e aviso prévio indenizado;  

V - valores pagos incidentes sobre as parcelas indenizatórias na base de cálculo da contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);  
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VI - valores devidos e não pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes ao estoque previdenciário nos termos da Lei no

9.796, de 5 de maio de 1999, relacionados ao período de outubro de 1988 a junho de 1999;  

VII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de servidores em comissão que possuem
vinculação com o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no cargo ou emprego de origem; 

VIII - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de agentes políticos que antes da publicação da
Lei no 10.887, de 18 de junho de 2004, possuíam vínculo funcional com o RPPS na origem;  

IX - valores pagos a título de contribuição previdenciária pelos Municípios sobre a remuneração de servidores vinculados ao RPPS. 

§ 1o  O encontro de contas de que trata o caput deste artigo poderá dispor sobre multas de mora e de ofício, juros de mora, encargo de
sucumbência e demais encargos de natureza pecuniária, bem como sobre valores oferecidos em garantia ou sobre situações em que a interpretação
da legislação relativa a obrigações tributárias seja conflituosa ou litigiosa. 

§ 2o  O encontro de contas compreenderá matérias objeto de ações de repetição de indébito. 

§ 3o  O encontro de contas deverá ser conclusivo e final quanto à interpretação de conceitos indeterminados do direito ou à identificação e
relevância do fato. 

§ 4o  O prazo para a conclusão do processo de encontro de contas será de noventa dias, contados do ingresso do requerimento por parte do
Município.  

§ 5o  Não obstará a adesão ao parcelamento previsto nesta Lei a eventual discordância entre as partes, que deverá ser efetuado pelo valor ao
final apurado no encontro de contas.  

§ 6o  O valor controvertido poderá ser objeto de revisão pelo Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal por meio de requerimento
efetuado pelo Município interessado em até trinta dias contados da conclusão do encontro de contas. 

§ 7o  A diferença apurada ao final da revisão deverá ser deduzida ou incorporada ao parcelamento, atualizada na mesma forma dos índices
constantes do art. 99 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005. 

§ 8o  Fica instituído o Comitê de Revisão da Dívida Previdenciária Municipal, vinculado à Secretaria de Governo da Presidência da República e à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, que contará com representantes indicados pela União, pelos Municípios e pelo Ministério Público, em
composição a ser definida por meio de decreto do Poder Executivo em até cento e oitenta dias contados da promulgação desta Lei. 

Art. 12.  O Poder Executivo disciplinará em regulamento os atos necessários à execução do disposto no art. 11 desta Lei”. 

Brasília, 27 de  novembro  de 2017; 196o  da Independência e 129o  da República. 

MICHEL TEMER

Este texto não substitui o publicado no DOU de 28.11.2017

 

 

 

 

 

 



Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 783, DE 31 DE MAIO DE 2017.

Exposição de motivos
Convertida na Lei nº 13.496, de 2017
Texto para impressão

Institui o Programa Especial de Regularização Tributária junto à Secretaria
da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força
de lei: 

Art. 1º  Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária - PERT junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, nos termos desta Medida Provisória.  

§ 1º  Poderão aderir ao PERT pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação
judicial. 

§ 2º  O PERT abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a
publicação desta Medida Provisória, desde que o requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no § 3º.  

§ 3º  A adesão ao PERT ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de agosto de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo
sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável.

§ 3º  A adesão ao PERT ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 29 de setembro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo
sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, sendo que, para os requerimentos realizados no mês de setembro de 2017 por meio da
opção por uma das modalidades de que tratam:                         (Redação dada pela Medida Provisória nº 798, de 2017)

§ 3º  A adesão ao PERT ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até 31 de outubro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo
sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, sendo que, para os requerimentos realizados no mês de outubro de 2017 por meio da
opção por uma das modalidades de que tratam:                        (Redação dada pela Medida Provisória nº 804, de 2017)        (Produção de efeito)

I - os incisos I e III do caput do art. 2º e o inciso II do caput do art. 3º, o pagamento à vista e em espécie de percentual do valor da dívida
consolidada referente à parcela do mês de agosto de 2017 de que tratam os incisos I e III do caput do art. 2º, o inciso I do § 1º do art. 2º, o inciso II do
caput do art. 3º e o inciso I do § 1º do art. 3º, será efetuada cumulativamente à parcela do pagamento à vista referente ao mês de setembro de 2017;
e                        (Incluído pela Medida Provisória nº 798, de 2017)

I - os incisos I e III do caput do art. 2º e o inciso II do caput do art. 3º, o pagamento à vista e em espécie de percentual do valor da dívida
consolidada referente às parcelas dos meses de agosto e setembro de 2017 de que tratam os incisos I e III do caput do art. 2º, o inciso I do § 1º do art.
2º, o inciso II do caput do art. 3º e o inciso I do § 1º do art. 3º, será efetuada cumulativamente à parcela do pagamento à vista referente ao mês de
outubro de 2017; e                        (Redação dada pela Medida Provisória nº 804, de 2017)        (Produção de efeito)

II - o inciso II do caput do art. 2º e o inciso I do caput do art. 3º, os pagamentos da primeira e da segunda prestação, nos percentuais mínimos
para cada prestação de quatro décimos por cento da dívida consolidada, serão realizados cumulativamente no mês de setembro de 2017.                 
       (Incluído pela Medida Provisória nº 798, de 2017)

II - o inciso II do caput do art. 2º e o inciso I do caput do art. 3º, os pagamentos da primeira, da segunda e da terceira prestação, nos percentuais
mínimos para cada prestação de quatro décimos por cento da dívida consolidada, serão realizados cumulativamente no mês de outubro de
2017.                        (Redação dada pela Medida Provisória nº 804, de 2017)        (Produção de efeito)

§ 4º  A adesão ao PERT implica:

I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável e por ele indicados
para compor o PERT, nos termos dos art. 389 e art. 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil;

II - a aceitação plena e irretratável, pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas nesta Medida
Provisória;

III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no PERT e os débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou
não em Dívida Ativa da União;

IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o PERT em qualquer outra forma de parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento
de que trata o art. 14-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002; e

V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.  

Art. 2º  No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao PERT poderá liquidar os débitos de que trata o art.
1º mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e a liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL ou com outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de pagamento, em espécie, de eventual saldo remanescente em até sessenta prestações adicionais,
vencíveis a partir do mês seguinte ao do pagamento à vista;
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II - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes
percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

a) da primeira à décima segunda prestação - quatro décimos por cento;

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - cinco décimos por cento;

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - seis décimos por cento; e

d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e
sucessivas; ou 

III - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:

a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de noventa por cento dos juros de mora e cinquenta por cento das
multas de mora, de ofício ou isoladas;

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de oitenta por
cento dos juros de mora e de quarenta por cento das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou

c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de cinquenta por
cento dos juros de mora e de vinte e cinco por cento das multas de mora, de ofício ou isoladas, sendo cada parcela calculada com base no valor
correspondente a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior
a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada. 

§ 1º  Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso III do caput, ficam assegurados aos devedores com dívida total, sem
reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, sete inteiros e cinco décimos por cento do valor da dívida consolidada, sem
reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017; e

II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a liquidação do saldo
remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade.  

§ 2º  Na liquidação dos débitos na forma prevista no inciso I do caput e no § 1º, poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, próprios ou do responsável tributário ou
corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação.  

§ 3º  Para fins do disposto no § 2º, inclui-se também como controlada a sociedade na qual a participação da controladora seja igual ou inferior a
cinquenta por cento, desde que exista acordo de acionistas que assegure, de modo permanente, a preponderância individual ou comum nas
deliberações sociais e o poder individual ou comum de eleger a maioria dos administradores.  

§ 4º  Na hipótese de utilização dos créditos de que tratam o § 2º e o § 3º, os créditos próprios deverão ser utilizados primeiro. 

§ 5º  O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL será determinado por meio da aplicação das
seguintes alíquotas:

I - vinte e cinco por cento sobre o montante do prejuízo fiscal;

II - vinte por cento sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das pessoas jurídicas de
capitalização e das pessoas jurídicas referidas nos incisos I a VII e no inciso X do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001;

III - dezessete por cento, no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1º do art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 2001; e

IV - nove por cento sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais pessoas jurídicas.  

§ 6º  Na hipótese de indeferimento dos créditos a que se referem o inciso I do caput e o inciso II do § 1º, no todo ou em parte, será concedido o
prazo de trinta dias para que o sujeito passivo efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente com créditos não reconhecidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive aqueles decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.  

§ 7º  A falta do pagamento de que trata o § 6º implicará a exclusão do devedor do PERT e o restabelecimento da cobrança dos débitos
remanescentes.  

§ 8º  A utilização dos créditos na forma disciplinada no inciso I do caput e no inciso II do § 1º extingue os débitos sob condição resolutória de sua
ulterior homologação. 

§ 9º  A Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe do prazo de cinco anos para a análise dos créditos utilizados na forma prevista no inciso I
do caput e no inciso II do § 1º. 

Art. 3º  No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao PERT poderá liquidar os débitos de que trata o art.
1º, inscritos em Dívida Ativa da União, da seguinte forma:

I - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes
percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado:
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a) da primeira à décima segunda prestação - quatro décimos por cento;

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - cinco décimos por cento;

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - seis décimos por cento; e

d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente em até oitenta e quatro prestações mensais e
sucessivas; ou

II - pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, vinte por cento do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:

a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de noventa por cento dos juros de mora, de cinquenta por cento
das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de vinte e cinco por cento dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios; ou

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de oitenta por
cento dos juros de mora, quarenta por cento das multas de mora, de ofício ou isoladas, e de vinte e cinco por cento dos encargos legais, inclusive
honorários advocatícios; ou

c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de cinquenta por
cento dos juros de mora, vinte e cinco por cento das multas de mora, de ofício ou isoladas, e dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios,
sendo cada parcela calculada com base no valor correspondente a um por cento da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente
anterior ao do pagamento, não podendo ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada. 

§ 1º  Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso II do caput, ficam asseguradas aos devedores com dívida total, sem
reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, sete inteiros e cinco décimos por cento do valor da dívida consolidada, sem
reduções, em cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017; e

II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de oferecimento de dação em pagamento de bens imóveis, desde que
previamente aceita pela União, para quitação do saldo remanescente, observado o disposto no art. 4º da Lei nº 13.259, de 16 de março de 2016. 

Art. 4º  O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previstos nos art. 2º e art. 3º será de:

I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física; e

II - R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica.  

Art. 5º  Para incluir no PERT débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das
impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais,
requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea “c” do inciso III do caput do art. 487 da Lei nº 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil.  

§ 1º  Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso administrativo interposto ou de ação judicial proposta se o
débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial.  

§ 2º  A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser apresentada na unidade de atendimento integrado do
domicílio fiscal do sujeito passivo até o último dia do prazo estabelecido para a adesão ao PERT. 

§ 3º  A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da ação do pagamento dos honorários, nos termos do art. 90 da Lei nº
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil.  

Art. 6º  Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou
convertidos em renda da União. 

§ 1º  Depois da alocação do valor depositado à dívida incluída no PERT, se restarem débitos não liquidados pelo depósito, o saldo devedor
poderá ser quitado na forma prevista nos art. 2º ou art.3º. 

§ 2º  Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, o sujeito passivo poderá requerer o levantamento do saldo
remanescente, se houver, desde que não haja outro débito exigível. 

§ 3º  Na hipótese prevista no § 2º, o saldo remanescente de depósitos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional somente poderá ser levantado pelo sujeito passivo após a confirmação dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da CSLL ou de outros créditos de tributos utilizados para quitação da dívida, conforme o caso. 

§ 4º  Na hipótese de depósito judicial, o disposto no caput somente se aplica aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação ou do recurso
e renúncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação. 

§ 5º  O disposto no caput aplica-se aos valores oriundos de constrição judicial depositados na conta única do Tesouro Nacional até a data de
publicação desta Medida Provisória. 

Art. 7º  Os créditos indicados para quitação na forma do PERT deverão quitar primeiro os débitos não garantidos pelos depósitos judiciais que
serão transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União. 

Art. 8º  A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao PERT e será dividida pelo número de
prestações indicadas.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13259.htm#art4...
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13105.htm#art90


§ 1º  Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos
débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas, observado o disposto nos art. 2º e art. 3º. 

§ 2º  O deferimento do pedido de adesão ao PERT fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer
até o último dia útil do mês do requerimento. 

§ 3º  O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia - Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o
mês anterior ao do pagamento, e de um por cento relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. 

Art. 9º  Implicará exclusão do devedor do PERT e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago e automática
execução da garantia prestada:

I - a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou seis alternadas;

II - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;

III - a constatação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de qualquer ato tendente ao
esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;

IV - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;

V - a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, nos termos da Lei nº 8.397, de 6 de janeiro de 1992;

VI - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, nos termos dos art. 80 e art. 81 da Lei nº 9.430, de
27 de dezembro de 1996; ou

VII - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 4º do art. 1º por três meses consecutivos ou seis alternados. 

Parágrafo único.  Na hipótese de exclusão do devedor do PERT, os valores liquidados com os créditos de que trata o art. 2º serão restabelecidos
em cobrança e:

I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão; e

II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas em espécie, com acréscimos legais até a data da rescisão. 

Art. 10.  A opção pelo PERT implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das
garantias prestadas administrativamente, nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial. 

Art. 11.  Aplicam-se aos parcelamentos de que trata esta Medida Provisória o disposto no art. 11, caput e § 2º e § 3º, no art. 12 e no art. 14, caput,
incisos I e IX, da Lei nº 10.522, de 2002. 

Parágrafo único.  Aos parcelamentos de que trata esta Medida Provisória não se aplica o disposto:

I - no art. 15 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996;

II - no § 1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000;

III - no § 10 do art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003; e

IV - no inciso III do § 3º do art. 1º da Medida Provisória nº 766, de 4 de janeiro de 2017.

Art. 12.  É vedado o pagamento ou o parcelamento de que trata esta Medida Provisória das dívidas decorrentes de lançamento de ofício em que
foram caracterizadas, após decisão administrativa definitiva, as hipóteses definidas nos art. 71, art. 72 e art. 73 da Lei nº 4.502, de 30 de novembro de
1964.  

Art. 13.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os
atos necessários à execução dos procedimentos previstos no prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Medida Provisória.  

Art. 14.  O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5º e no art. 14 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nos art. 2º e art. 3º desta
Medida Provisória e os incluirá no demonstrativo a que se refere o § 6º do art. 165 da Constituição que acompanhar o projeto de lei orçamentária anual
e fará constar das propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à renúncia. 

Parágrafo único.  Os benefícios fiscais constantes dos art. 2º e art. 3º desta Medida Provisória somente serão concedidos se atendido o disposto
no caput, inclusive com a demonstração pelo Poder Executivo federal de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na
forma do art. 12 da Lei Complementar nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas
no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias.   

Art. 15.  Fica revogado o art. 38 da Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014.

Art. 16.  Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 31 de maio de 2017; 196º da Independência e 129º da República.

MICHEL TEMER
 Henrique Meirelles
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CNPJ:
Nome Empresarial:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal Do Brasil

07.954.605/0001-60
MUNICIPIO DE FORTALEZA

RECIBO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS

A pessoa jurídica  acima identificada solicitou  adesão ao Programa Especial  de  Regularização Tributária  -  demais
débitos, optando por pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas - quando a dívida total consolidada, sem
reduções, for superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ou 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas - quando a dívida
total consolidada, sem reduções, for igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e o restante
parcelado em até 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018,
com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de
ofício ou isoladas.

O pedido de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para demais débitos produzirá efeitos no dia em
que ocorrer o pagamento do valor à vista ou da primeira prestação. O pagamento das parcelas referentes a agosto de
2017 e a setembro de 2017 deverá ocorrer até 29/09/2017 e deverá ser feito em guias separadas.

O DARF para pagamento das parcelas de agosto e setembro está disponível para impressão nas páginas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil na Internet.

Confirmação recebida via Internet
Pelo Agente Receptor SERPRO
em 27/09/2017 às 11:41:29 (horário de Brasília)
Recibo: 08923999899034945210
Certificação Digital: 1D41 2930 4E48 6C67 E5D0 D1A5
BCD8 A262
CNPJ: 07.954.605/0001-60
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal Do Brasil 

CNPJ: 07.954.605/0001-60 

Nome Empresarial: MUNICIPIO DE FORTALEZA 

RECIBO DE ADESÃO AO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS 

A pessoa jurídica acima identificada solicitou adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária - demais 
débitos, optando por pagamento à vista e em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida 
consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas - quando a dívida total consolidada, sem 
reduções, for superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) ou 7,5% (sete inteiros e cinco décimos por 
cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas - quando a dívida 
total consolidada, sem reduções, for igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), e o restante 
parcelado em até 145 (cento e quarenta e cinco) parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, 
com redução de 80% (oitenta por cento) dos juros de mora e de 40% (quarenta por cento) das multas de mora, de 
ofício ou isoladas. 

O pedido de Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária para demais débitos produzirá efeitos no dia em 
que ocorrer o pagamento do valor à vista ou da primeira prestação. O pagamento das parcelas referentes a agosto de 
2017 e a setembro de 2017 deverá ocorrer até 29/09/2017 e deverá ser feito em guias separadas. 

O DARF para pagamento das parcelas de agosto e setembro está disponível para impressão nas páginas da Secretaria 
da Receita Federal do Brasil na Internet. 

Confirmação recebida via Internet 
Pelo Agente Receptor SERPRO 
em 27/09/2017 às 11:41:29 (horário de Brasília) 
Recibo: 08923999899034945210 
Certificação Digital: 1041 2930 4E48 6C67 E5D0 D1A5 
BCD8 A262 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4 
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Aprovado pela IN/RFB nº 736107 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME/ TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA 

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 
09/2017 
Domicilio tributário informado: FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

08 VALOR DA MULTA 

09 VALOR DOS JUROS E/OU 
ENCARGOS DL - 1 025/69 

10 VALOR TOTAL 

1ªvia 

29/09/2017 

07 .954.605/0001-60 

5190 

29/09/2017 

130.881,64 

130.881,64 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 

PERT • RFB - Demais Débitos 27/09/201711:48:08 

85610001308-0 81640064727-6 21079546050-5 00151907272-0 
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Aprovado pela IN/RFB nº 736107 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME/ TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA 

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 
09/2017 
Domicilio tributário informado: FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

08 VALOR DA MULTA 

09 VALOR DOS JUROS E/OU 
ENCARGOS DL - 1025/69 

10 VALOR TOTAL 

2ªvia 

29/09/2017 

07 .954.605/0001-60 

5190 

29/09/2017 

130.881,64 

130.881,64 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 

PERT - RFB - Demais Débitos 27/09/201711:48:08 

85610001308-0 81640064727-6 21079546050-5 00151907272-0 

11111 111111111111111 111111111111 UI 

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 



29/09/2017 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO 08.37.28 
0008600008 SEGUNDA VIA 0015 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 

CLIENTE: PMF SEC FIN MUN 
AGENCIA: 0008-6 CONTA: 20.579-6 
===--------------==-=========================-== 
AG. ARRECADADOR 
CNC 001 - 0008 - $.PUBLICO FORTALEZA CE 
CODIGO DE BARRAS 85610001308 81640064727 

DATA DO PAGAMENTO 
PERIODO DE APURACAO 
NUMERO DO CPF 
CODIGO DA RECEITA 
NUMERO DE REFERENCIA 
DATA DO VENCIMENTO 
RECEITA BRUTA ACUMULADA 
PERCENTUAL 
VALOR DO PRINCIPAL 
VALOR DA MULTA 
VALOR DOS JUROS 
VALOR TOTAL 

21079546050 00151907272 
28/09/2017 

130.881,64 

------------------------------------------------
DOCUMENTO: 092804 
AUTENTICACAO SISBB: 8.420.7A0.3B4.DAF.906 

Banco do Brasil 

https://aapj .bb .com.br/aapj/homeV2 .bb?tokenSessao=cab3e3a9fb4f7bd7ffb 7f187 a6c08c5b# 
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Aprovado pela IN/RFB n' 736/07 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME/ TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA 

1--------------------------1 
DARF válido para pagamento até o último dia útil de 
09/2017 
Domicílio tributário informado: FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 

PERT • RFB • Demais Débitos 27/09/201711:46:18 

Aprovado pela IN/RFB n' 736/07 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME/ TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA 

DARF válido para pagamento até o último dia útil de 
09/2017 
Domicílio tributário informado: FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 

PERT • RFB • Demais Débitos 27/09/201711:46:18 

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

08 VALOR DA MULTA 

09 VALOR DOS JUROS E/OU 
ENCARGOS DL - 1025/69 

10 VALOR TOTAL 

1ªvia 

31/08/2017 

07 .954.605/0001-60 

5190 

31/08/2017 

130.881,63 

130.881,63 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 

02 PERÍODO DE APURAÇÃO 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

08 VALOR DA MULTA 

09 VALOR DOS JUROS E/OU 
ENCARGOS DL - 1025/69 

10 VALOR TOTAL 

2ªvia 

31/08/2017 

07 .954.605/0001-60 

5190 

31/08/2017 

130.881,63 

130.881,63 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 



29/09/2017 

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 
29/09/2017 - AUTOATENDIMENTO 08.37.28 
0008600008 SEGUNDA VIA 0012 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES 

CLIENTE: PMF SEC FIN MUN 
AGENCIA: 0008-6 CONTA: 20.579-6 

AGENTE ARRECADADOR 
CNC 001 - 0008 - AGENCIA S.PUBLICO FORTALEZA CE 
CODIGO DE BARRAS ----------- -----------

DATA DO PAGAMENTO 
PERIODO DE APURACAO 
NUMERO DO CPNJ 
CODIGO DA RECEITA 
NUMERO DE REFERENCIA 
DATA DO VENCIMENTO 
RECEITA BRUTA ACUMULADA 
PERCENTUAL 
VALOR DO PRINCIPAL 
VALOR DA MULTA 
VALOR DOS JUROS 
VALOR TOTAL 

28/09/2017 
31/08/2017 

07.954.605/0001-60 
5190 

29/09/2017 

130.881,63 

130.881,63 
---------====-----============================== 
AUTENTICACAO SISBB: 2.6AA.712.4DA.B94.645 

Modelo Aprovado pela SRF - ADE 
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006 

======---======================================= 
DOCUMENTO: 092807 

Banco do Brasil 

Transação efetuada com sucesso por: JA205649 TATIANE DE CASTRO ALVES. 

https://aapj.bb .com .br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=cab3e3a9fb4f7bd7ffb 7f187 a6c08c5b# 717 



Presidência da República
 Casa Civil

 Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 13.496, DE 24 DE OUTUBRO DE 2017.

Mensagem de veto

Conversão da Medida Provisória nº 783, de 2017

Institui o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na
Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional; e altera a Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, e o
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1o  Fica instituído o Programa Especial de Regularização Tributária (Pert) na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, nos termos desta Lei.  

§ 1o  Poderão aderir ao Pert pessoas físicas e jurídicas, de direito público ou privado, inclusive aquelas que se encontrarem em recuperação
judicial e aquelas submetidas ao regime especial de tributação a que se refere a Lei no 10.931, de 2 de agosto de 2004. 

§ 2o  O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles objeto de
parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a
publicação desta Lei, desde que o requerimento seja efetuado no prazo estabelecido no § 3o deste artigo.  

§ 3o  A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 31 de outubro de 2017 e abrangerá os débitos indicados pelo
sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável.

§ 3º  A adesão ao Pert ocorrerá por meio de requerimento a ser efetuado até o dia 14 de novembro de 2017 e abrangerá os débitos indicados
pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, sendo que, para os requerimentos realizados no mês de novembro de 2017, os
contribuintes recolherão, em 2017:                  (Redação dada pela Medida Provisória nº 807, de 2017)         (Produção de efeito)

I - na hipótese de adesão às modalidades dos incisos I ou III do caput do art. 2º ou do inciso II do caput do art. 3º:                (Incluído pela Medida
Provisória nº 807, de 2017)        (Produção de efeito)

a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 12% (doze por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente às parcelas de agosto,
setembro e outubro de 2017;                     (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)         (Produção de efeito)

b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela
de novembro de 2017; e                  (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)  (Produção de efeito)

c) até o até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 4% (quatro por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à
parcela de dezembro de 2017;                 (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)        (Produção de efeito)

II - na hipótese de adesão às modalidades do inciso III do caput do art. 2º, quando o devedor fizer jus ao disposto no inciso I do § 1º do art. 2º, ou
às modalidades do inciso II do caput do art. 3º, quando o devedor fizer jus ao disposto no inciso I do parágrafo único do art. 3º:                  (Incluído pela
Medida Provisória nº 807, de 2017)       (Produção de efeito)

a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 3% (três por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente às parcelas de agosto,
setembro e outubro de 2017;                 (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)  (Produção de efeito)

b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de
novembro de 2017; e              (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)  (Produção de efeito)

c) até o último dia útil de dezembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de
dezembro de 2017;          (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)  (Produção de efeito)

III - na hipótese de adesão às modalidades do inciso II do caput do art. 2º ou do inciso I do caput do art. 3º:              (Incluído pela Medida
Provisória nº 807, de 2017)  (Produção de efeito)

a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente
às parcelas de agosto, setembro e outubro de 2017; (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)         (Produção de efeito)

b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 0,4% (quatro décimos por cento) da dívida consolidada sem reduções,
referente à parcela de novembro de 2017; e  (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)  (Produção de efeito)

c) a partir de 1º de dezembro de 2017, o percentual da dívida calculado de acordo os percentuais previstos nas alíneas “a” do inciso II do caput
do art. 2º ou “d” do inciso I do caput do art. 3º; e                 (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)         (Produção de efeito)

IV - na hipótese de adesão à modalidade do inciso IV do caput do art. 2º:  (Incluído pela Medida Provisória nº 807, de 2017)           (Produção de
efeito)

a) até 14 de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de outubro de
2017;               (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)       (Produção de efeito)

b) até o último dia útil de novembro de 2017, o valor equivalente a 1% (um por cento) da dívida consolidada sem reduções, referente à parcela de
novembro de 2017; e               (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)          (Produção de efeito)

c) a partir de 1º de dezembro de 2017 e até completar, no mínimo, 24% (vinte e quatro por cento) da dívida, o valor equivalente a 1% (um por
cento) da dívida consolidada sem reduções.                (Incluída pela Medida Provisória nº 807, de 2017)       (Produção de efeito)

§ 4o  A adesão ao Pert implica:
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I - a confissão irrevogável e irretratável dos débitos em nome do sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, e por ele indicados
para compor o Pert, nos termos dos arts. 389  e 395 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil);

II - a aceitação plena e irretratável pelo sujeito passivo, na condição de contribuinte ou responsável, das condições estabelecidas nesta Lei;

III - o dever de pagar regularmente as parcelas dos débitos consolidados no Pert e dos débitos vencidos após 30 de abril de 2017, inscritos ou
não em dívida ativa da União;

IV - a vedação da inclusão dos débitos que compõem o Pert em qualquer outra forma de parcelamento posterior, ressalvado o reparcelamento de
que trata o art. 14-A da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; e

V - o cumprimento regular das obrigações com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).  

§ 5o  Fica resguardado o direito do contribuinte à quitação, nas mesmas condições de sua adesão original, dos débitos apontados para o
parcelamento, em caso de atraso na consolidação dos débitos indicados pelo contribuinte ou não disponibilização de débitos no sistema para inclusão
no programa.

§ 6o  Não serão objeto de parcelamento no Pert débitos fundados em lei ou ato normativo considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal
Federal ou fundados em aplicação ou interpretação da lei ou de ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a
Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso, ou ainda referentes a tributos cuja cobrança foi declarada ilegal pelo
Superior Tribunal de Justiça ou reconhecida como inconstitucional ou ilegal por ato da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

CAPÍTULO II

DO PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 2o  No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art. 1o

desta Lei mediante a opção por uma das seguintes modalidades:

I - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e a liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) ou de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com a possibilidade de pagamento em espécie de eventual saldo remanescente em até sessenta prestações adicionais,
vencíveis a partir do mês seguinte ao do pagamento à vista;

II - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte prestações mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes
percentuais mínimos, aplicados sobre o valor da dívida consolidada:

a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento);

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e

d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e
sucessivas;

III - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até cinco parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:

a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% (noventa por cento) dos juros de mora e 70% (setenta por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas;

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta
por cento) dos juros de mora e 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas; ou

c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50%
(cinquenta por cento) dos juros de mora e 25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas, e cada parcela será calculada com
base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e
não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da dívida consolidada; ou

IV - pagamento em espécie de, no mínimo, 24% (vinte e quatro por cento) da dívida consolidada em vinte e quatro prestações mensais e
sucessivas e liquidação do restante com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL ou de outros créditos próprios
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

§ 1o  Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso III do caput deste artigo, ficam assegurados aos devedores com dívida
total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até
cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017; e

II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a liquidação do saldo
remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade.

§ 2o  Na liquidação dos débitos na forma prevista no inciso I do caput e no § 1o deste artigo, poderão ser utilizados créditos de prejuízos fiscais e
de base de cálculo negativa da CSLL apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados até 29 de julho de 2016, próprios ou do responsável tributário
ou corresponsável pelo débito, e de empresas controladora e controlada, de forma direta ou indireta, ou de empresas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2015, domiciliadas no País, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação.  

§ 3o  Para fins do disposto no § 2o deste artigo, inclui-se também como controlada a sociedade na qual a participação da controladora seja igual
ou inferior a 50% (cinquenta por cento), desde que exista acordo de acionistas que assegure, de modo permanente, a preponderância individual ou
comum nas deliberações sociais e o poder individual ou comum de eleger a maioria dos administradores.   

§ 4o  Na hipótese de utilização dos créditos de que tratam os §§ 2o e 3o deste artigo, os créditos próprios deverão ser utilizados primeiro. 
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§ 5o  O valor do crédito decorrente de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL será determinado por meio da aplicação das
seguintes alíquotas:

I - 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante do prejuízo fiscal;

II - 20% (vinte por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das pessoas jurídicas de seguros privados, das pessoas jurídicas de
capitalização e das pessoas jurídicas referidas nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e  X do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001;

III - 17% (dezessete por cento), no caso das pessoas jurídicas referidas no inciso IX do § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001; e

IV - 9% (nove por cento) sobre a base de cálculo negativa da CSLL, no caso das demais pessoas jurídicas.  

§ 6o  Na hipótese de indeferimento dos créditos a que se referem o inciso I do caput e o inciso II do § 1o deste artigo, no todo ou em parte, será
concedido o prazo de trinta dias para que o sujeito passivo efetue o pagamento em espécie dos débitos amortizados indevidamente com créditos não
reconhecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive aqueles decorrentes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL.  

§ 7o  A falta do pagamento de que trata o § 6o deste artigo implicará a exclusão do devedor do Pert e o restabelecimento da cobrança dos débitos
remanescentes.  

§ 8o  A utilização dos créditos na forma disciplinada no inciso I do caput e no inciso II do § 1o deste artigo extingue os débitos sob condição
resolutória de sua ulterior homologação. 

§ 9o  A Secretaria da Receita Federal do Brasil dispõe do prazo de cinco anos para a análise dos créditos utilizados na forma prevista nos incisos
I e IV do caput e no inciso II do § 1o deste artigo.

§ 10.  (VETADO).

Art. 3o  No âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, o sujeito passivo que aderir ao Pert poderá liquidar os débitos de que trata o art.
1o desta Lei, inscritos em dívida ativa da União, da seguinte forma:

I - pagamento da dívida consolidada em até cento e vinte parcelas mensais e sucessivas, calculadas de modo a observar os seguintes
percentuais mínimos, aplicados sobre o valor consolidado:

a) da primeira à décima segunda prestação - 0,4% (quatro décimos por cento);

b) da décima terceira à vigésima quarta prestação - 0,5% (cinco décimos por cento);

c) da vigésima quinta à trigésima sexta prestação - 0,6% (seis décimos por cento); e

d) da trigésima sétima prestação em diante - percentual correspondente ao saldo remanescente, em até oitenta e quatro prestações mensais e
sucessivas; ou 

II - pagamento em espécie de, no mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em cinco parcelas mensais e
sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017, e o restante:

a) liquidado integralmente em janeiro de 2018, em parcela única, com redução de 90% (noventa por cento) dos juros de mora, 70% (setenta por
cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios;

b) parcelado em até cento e quarenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 80% (oitenta
por cento) dos juros de mora, 50% (cinquenta por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos legais,
inclusive honorários advocatícios; ou

c) parcelado em até cento e setenta e cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis a partir de janeiro de 2018, com redução de 50%
(cinquenta por cento) dos juros de mora, 25% (vinte e cinco por cento) das multas de mora, de ofício ou isoladas e 100% (cem por cento) dos encargos
legais, inclusive honorários advocatícios, e cada parcela será calculada com base no valor correspondente a 1% (um por cento) da receita bruta da
pessoa jurídica, referente ao mês imediatamente anterior ao do pagamento, e não poderá ser inferior a um cento e setenta e cinco avos do total da
dívida consolidada.

Parágrafo único.  Na hipótese de adesão a uma das modalidades previstas no inciso II do caput deste artigo, ficam assegurados aos devedores
com dívida total, sem reduções, igual ou inferior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais):

I - a redução do pagamento à vista e em espécie para, no mínimo, 5% (cinco por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções, em até
cinco parcelas mensais e sucessivas, vencíveis de agosto a dezembro de 2017;

II - após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da
CSLL e de outros créditos próprios relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com a liquidação do saldo
remanescente, em espécie, pelo número de parcelas previstas para a modalidade; e

III -  após a aplicação das reduções de multas e juros, a possibilidade de oferecimento de dação em pagamento de bens imóveis, desde que
previamente aceita pela União, para quitação do  saldo  remanescente, observado o disposto no art. 4o da Lei no 13.259, de 16 de março de 2016.

Art. 4o  O valor mínimo de cada prestação mensal dos parcelamentos previstos nos arts. 2o e 3o desta Lei será de:

I - R$ 200,00 (duzentos reais), quando o devedor for pessoa física;

II – (VETADO); e

III - R$ 1.000,00 (mil reais), quando o devedor for pessoa jurídica não optante do Simples Nacional.

Art. 5o  Para incluir no Pert débitos que se encontrem em discussão administrativa ou judicial, o sujeito passivo deverá desistir previamente das
impugnações ou dos recursos administrativos e das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados e renunciar a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundem as referidas impugnações e recursos ou ações judiciais, e protocolar, no caso de ações judiciais,
requerimento de extinção do processo com resolução do mérito, nos termos da alínea c do inciso III do caput do art. 487 da Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015 (Código de Processo Civil).  
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§ 1o  Somente será considerada a desistência parcial de impugnação e de recurso administrativo interposto ou de ação judicial proposta se o
débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos no processo administrativo ou na ação judicial.  

§ 2o  A comprovação do pedido de desistência e da renúncia de ações judiciais deverá ser apresentada na unidade de atendimento integrado do
domicílio fiscal do sujeito passivo até o último dia do prazo estabelecido para a adesão ao Pert. 

§ 3o  A desistência e a renúncia de que trata o caput eximem o autor da ação do pagamento dos honorários.

Art. 6o  Os depósitos vinculados aos débitos a serem pagos ou parcelados serão automaticamente transformados em pagamento definitivo ou
convertidos em renda da União. 

§ 1o  Após o procedimento previsto no caput deste artigo, se restarem débitos não liquidados, o débito poderá ser quitado na forma prevista nos
arts. 2o ou 3o desta Lei.

§ 2o  Depois da conversão em renda ou da transformação em pagamento definitivo, poderá o sujeito passivo requerer o levantamento do saldo
remanescente, se houver, desde que não haja outro débito exigível.

§ 3o  Na hipótese prevista no § 2o deste artigo, o saldo remanescente de depósitos na Secretaria da Receita Federal do Brasil e na Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional somente poderá ser levantado pelo sujeito passivo após a confirmação dos montantes de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL ou de outros créditos de tributos utilizados para quitação da dívida, conforme o caso. 

§ 4o  Na hipótese de depósito judicial, o disposto no caput deste artigo somente se aplica aos casos em que tenha ocorrido desistência da ação
ou do recurso e renúncia a qualquer alegação de direito sobre o qual se funda a ação. 

§ 5o  O disposto no caput deste artigo aplica-se aos valores oriundos de constrição judicial depositados na conta única do Tesouro Nacional até a
data de publicação desta Lei. 

Art. 7o  Os créditos indicados para quitação na forma do Pert deverão quitar primeiro os débitos não garantidos pelos depósitos judiciais que
serão transformados em pagamento definitivo ou convertidos em renda da União. 

Art. 8o  A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do requerimento de adesão ao Pert e será dividida pelo número de prestações
indicadas.  

§ 1o  Enquanto a dívida não for consolidada, o sujeito passivo deverá calcular e recolher o valor à vista ou o valor equivalente ao montante dos
débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas, observado o disposto nos arts. 2o e 3o desta Lei. 

§ 2o  O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação, que deverá ocorrer
até o último dia útil do mês do requerimento. 

§ 2o  O deferimento do pedido de adesão ao Pert fica condicionado ao pagamento do valor à vista ou das prestações devidas nos termos do
disposto no § 3º do art. 1º.                   (Redação dada pela Medida Provisória nº 807, de 2017)       (Produção de efeito)

§ 3o  O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o
mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento for efetuado. 

Art. 9o  Observado o direito de defesa do contribuinte, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, implicará exclusão do devedor
do Pert e a exigibilidade imediata da totalidade do débito confessado e ainda não pago:

I - a falta de pagamento de três parcelas consecutivas ou de seis alternadas;

II - a falta de pagamento de uma parcela, se todas as demais estiverem pagas;

III - a constatação, pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de qualquer ato tendente ao
esvaziamento patrimonial do sujeito passivo como forma de fraudar o cumprimento do parcelamento;

IV - a decretação de falência ou extinção, pela liquidação, da pessoa jurídica optante;

V - a concessão de medida cautelar fiscal, em desfavor da pessoa optante, nos termos da Lei no 8.397, de 6 de janeiro de 1992;

VI - a declaração de inaptidão da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ),  nos  termos  dos  arts. 80  e 81 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996.; ou

VII - a inobservância do disposto nos incisos III e V do § 4o do art. 1o desta Lei por três meses consecutivos ou seis alternados. 

§ 1o  Na hipótese de exclusão do devedor do Pert, os valores liquidados com os créditos de que trata os arts. 2o e 3o desta Lei serão
restabelecidos em cobrança e:

I - será efetuada a apuração do valor original do débito, com a incidência dos acréscimos legais, até a data da rescisão; e

II - serão deduzidas do valor referido no inciso I deste parágrafo as parcelas pagas em espécie, com acréscimos legais até a data da rescisão. 

§ 2o  As parcelas pagas com até trinta dias de atraso não configurarão inadimplência para os fins dos incisos I e II do caput deste artigo.

Art. 10.  A opção pelo Pert implica manutenção automática dos gravames decorrentes de arrolamento de bens, de medida cautelar fiscal e das
garantias prestadas administrativamente, nas ações de execução fiscal ou qualquer outra ação judicial, salvo no caso de imóvel penhorado ou oferecido
em garantia de execução, na qual o sujeito passivo poderá requerer a alienação por iniciativa particular, nos termos do art. 880 da Lei nº 13.105, de 16
de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Art. 11.  Aplicam-se aos parcelamentos de que trata esta Lei o disposto no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 11, no art. 12 e no caput e no inciso IX do
art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

§ 1o Aos parcelamentos de que trata esta Lei não se aplica o disposto no:

I - art. 15 da Lei nº 9.311, de 24 de outubro de 1996;
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II - § 1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000;

III - § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003; e

IV - inciso III do § 3o do art. 1o da Medida Provisória no 766, de 4 de janeiro de 2017.

§ 2o  (VETADO).

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12.  (VETADO).

Art. 13.  O art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a vigorar acrescido do seguinte § 36:

“Art. 65.  ...............................................................

......................................................................................

§ 36.  Interpreta-se, para fins da correção monetária prevista no § 4o deste artigo, a atualização ou correção monetária única
e exclusivamente pelos índices oficiais previstos em Lei, reconhecidos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
vedada a inclusão de qualquer montante a título de complemento incidente sobre os planos econômicos referidos nos
Decretos-Lei nos 2.283, de 27 de fevereiro de 1986, e 2.335, de 12 de junho de 1987, e das Leis nos 7.730, de 31 de janeiro
de 1989, 8.024, de 12 de abril de 1990, e 8.177, de 1o de março de 1991.” (NR)

Art. 14.  O Poder Executivo federal, com vistas ao cumprimento do disposto no inciso II do caput do art. 5o e no art. 14 da Lei Complementar
no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), estimará o montante da renúncia fiscal decorrente do disposto nesta Lei e os incluirá no
demonstrativo a que se refere o § 6o do art. 165 da Constituição Federal que acompanhar o projeto de lei orçamentária anual e fará constar das
propostas orçamentárias subsequentes os valores relativos à renúncia.

Art. 15.  A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências, editarão os
atos necessários à execução dos procedimentos previstos no prazo de trinta dias, contado da data de publicação desta Lei.

Art. 16.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de outubro de 2017; 196o da Independência e 129o da República.

MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.10.2017
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 

A NEXO IDA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB N. 2, DE 2010 

REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO 

Evite filas. O parcelamento está condicionado ao preenchimento das condições legais. Verifique 
condições e documentação no endereço www.pgfn.gov.br, antes de requerê-lo. 

Se o valor da dívida for inferior a R$ 500.000,00, o parcelamento deve ser requerido pela Internet. 

NOME/EMPRESA (devedor): MUNICIPÍO DE FORTALEZA 

CPF/CNPJ (devedor): 07.954.605/0001 -60 

Telefone/fax: (85) 3 105-1338 e-mail: jurandir.gurgel@sefin.fortaleza.ce.gov.br 

Requer PARCELAMENTO da dívida inscrita sob n2 30.6.15.009663-01 , Processo Administrativo 
Fiscal n2 10380-723.826/2015-61 , em 60 (Sessenta) parcelas mensais. 

Declara que a respectiva dívida ativa: 

O não se encontra em cobrança j udicial. 

O encontra-se em cobrança judicial, na Execução Fiscal n2 _________ _ 

e que 

O não há leilão designado nessa ação. 

O há leilão designado na referida ação, marcado para _ _ / __ / __ _ 

Declara, ainda, estar ciente de que, nos termos dos arts. 1 O a 14-F da Lei n2 10.522, de 19 de julho 
de 2002, e da Portaria Conjunta PGFN/RFB n2 15, de 15 de dezembro de 2009, a presente solicitação importa 
em confissão irretratável da dívida, cujo valor originário será atualizado monetariamente e acrescido de juros de 
mora, do encargo legal de que trata o Decreto-Lei n2 1.025, de 21 de outubro de 1969, e demais cominações 
legais e de que o pagamento da primeira parcela é antecipado, nos termos do art. 11 da Lei n2 10.522, de 2002. 

Sendo o débito superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), oferece a garantia 
consubstanciada nos documentos em anexo. Na hipótese de ser aceita a garantia, compromete-se ainda, em 15 
(quinze) dias, firmar o Termo de Parcelamento e o contrato ou apresentação de garantia, sob pena de 
indeferimento do parcelamento. 

Declara, por fim, ter conhecimento de que a falta de pagamento de 03 (três) parcelas consecutivas 
ou não ou 01 (urna) parcela, estando pagas todas as demais, implicará na imediata rescisão do parcelamento 
com prosseguimento da execução, se for o caso, conforme o disposto nos incisos I e II do art. 14-B da Lei n2 
10.522, de 2002, em conformidade com disposto na Lei n211.941, de 27 de maio de 2009. 

Fortaleza, 30 de dezembro de 2015. 

ssin tura do inter ssdo ou Representante legal 

Nome (de quem assina): JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO 

CPF: 220.288.113-15 Telefone: (85) 3105-1338 

• O interessado poderá acompanhar a tramitação deste Requerimento no endereço www.pgfn.gov.br, link E-CAC. 

/ 
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(Redação dada pela Portaria PGFN/RFB n21 , de 10 de fevereiro de 2012) 

TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS 

INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO Nº 30.6.15.009663-01 

Ao(s) 30 (Trinta) dia(s) do mês de dezembro do ano de 2015, nesta unidade da Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional, perante o Procurador da Fazenda Nacional abaixo assinado, compareceu MUNICIPIO DE 

FORTALEZA, doravante denominado(a) DEVEDOR, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o nº 07.954.605/0001-60, 

estabelecido(a)/residente e domiciliado(a) em Fortaleza, Rua São José 01 Centro e neste ato regularmente 

representado(a) pelo(a) Sr.(a.) Jurandir Gurgel Gondim Filho, restou acordado que: 

PRIMEIRO - O DEVEDOR confessa, irretratavelmente, perante a Fazenda Nacional. o débito referente ao Processo 

Administrativo nº 10380-723.826/2015-61 , inscrito como Divida Ativa da União sob o nº 30.6.15.009663-01. 

SEGUNDO - Pleiteado com fundamento nos arts. 10 a 14-F da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, e na Portaria 

Conjunta PGFN/RFB n!! 15, de 15 de dezembro de 2009, o parcelamento da dívida mencionada no item anterior foi 

deferido em 60 (Sessenta) parcelas; 

TERCEIRO - A dívida consolidada em 30/12/2015, alcança o valor de R$ 1.180.475,89, sendo cada prestação 

mensal de valor igual a R$ 19.674,60, composta das seguintes parcelas: Principal - R$ 16.783,33; Multa - R$ 0,00; 

Juros de Mora consolidados - R$ 2.891 ,26; e do encargo previsto no Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 

1969, e alterações posteriores - R$ 0,00. 

QUARTO - As referidas prestações, para efeito de pagamento, serão acrescidas dos juros equivalentes à taxa 

referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulada mensalmente, 

calculados a partir do mês subseqüente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por 

cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado. 

QUINTO - O DEVEDOR autoriza a retenção do Fundo de Participação dos Estados (FPE) ou do Fundo de 

Participação dos Municípios (FPM) do valor correspondente: 

a) a cada prestação mensal do parcelamento, por ocasião de seu vencimento; 

b) às obrigações previdenciárias correntes; 

c) à mora, quando verificado atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias correntes, inclusive prestações 

de parcelamento em atraso. 

SEXTO - O DEVEDOR autoriza o repasse dos valores retidos à União na forma da cláusula anterior. 

SÉTIMO - O DEVEDOR declara-se ciente de que a rescisão do presente acordo acarretará, de pleno direito e 

independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, o vencimento do débito total remanescente, 

com a imediata apuração do saldo devedor, para fins de ajuizamento ou prosseguimento da execução judicial, na 

forma da legislação pertinente. 

E para constar e fazer prova do que foi ajustado, foi lavrado o presente Termo em 3 (três) vias, o qual, depois de lido 

e achado conforme, vai assinado pelas partes. 

PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL 

(carimbo com nome e matrícula) 



ANEXO IV 

(Redação dada pela Portaria PGFN/RFB n21 , de 10 de fevereiro de 2012) 

Identificação da Entidade do Poder Público (Estado, Distrito Federal e Município) 

01- NOME: MUNICÍPIO DE FORTALEZA 
02- CNPJ: 07.954.605/0001 -60 1 03- TELEFONE: (85) 3105.1338 

04- SEDE: RUA GENERAL BEZERRIL, 755, CENTRO, FORTALEZA-CE 

05- REPRESENTANTE LEGAL (NOME): JURANDIR GURGEL GONDIM FILHO 
06- CARGO ou FUNÇÃO: SECRETARIO DAS 1 
FINANÇAS 07- CPF 220.288.113-1 5 

O ente político acima identificado declara estar de acordo com as seguintes cláusulas, que farão parte do 

processo de parcelamento solicitado por meio dos formulários Pedido de Parcelamento de Débitos- Pepar e 

Discrim inação do Débito a Parcelar - Dipar: 

Cláusula 1 ª O ente político autoriza a retenção do valor da parcela, acrescido da taxa referencial do Sistema 

Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulada mensalmente, na cota do Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) ou na cota do Fundo de Participação dos Estados (FPE), bem como a retenção em cota(s) 

posterior(es) de diferença, caso não tenha sido a parcela plenamente quitada. 

Cláusula 2° O ente político autoriza que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE do valor das suas 

obrigações previdenciárias correntes do mês anterior ao do recebimento do respectivo Fundo de Participação. 

Cláusula 3ª O ente político autoriza, quando houver atraso no cumprimento das obrigações previdenciárias 

correntes, inclusive de prestações de parcelamento em atraso, que seja efetuada a retenção no FPM e/ou FPE 

do valor correspondente à mora. 

Cláusula 4ª O ente político autoriza o repasse dos valores retidos na forma das cláusu las 1ª, 2ª e 3ª à União. 

Fortaleza, 30 de dezembro de 2015 
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30/12/2015 

19.674,60 

0,00 

0,00 

19.674,60 

'11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1"' e 2"' vias) 

SicalcWeb versão 1.4.64.1389 30/12/201516:31:10 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 

DARF impresso sem côdigo de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou 
vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016. 

http://wwvv31.receita.fazenda.gov .br /Darf/senda.asp 1/2 



30/12/2015 Banco do Brasil 

Pagà;;.,ento de cori'vêniosÍtítulÔs comêf,ii,;i:ô em conta correni~ 

SISBB SlSTEMI\ DE INFDRMACOES BANCO DO BRASIL 
30/12/2015 AUTOATENOlMENTO - 16.52.33 
000860000$ 0002 

COMPROVA~'TE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES 

CLIENTE: PMF SEC FIN MUN 
AGENCIA: 8-6 CONTA: 20.579-6 

AGENTE ARRECADADOR 
CNC 001 - 0008 • AGHIC!A $.PUBLICO FORTALEZA CE 
CODIGO DE BARRAS -------- ----------

DATA 00 PAGAMENTO 
PERIODO DE APUR.ACAO 
i':UMERO 00 (PNJ 
COOIGO :JA RECEITA 
NU~,ERO DE REFERENCIA 
DATA DO VENCIMENTO 
RECEITA BRUTA ACUMULADA 
PERCEIIITUAL 
VALOR DO PRINCIPAL 
VALOR DA MULTA 
VALOR DOS JUROS 
VALOR TOTAL 

30/12/2815 
30/12/2015 

07. 954. 605/0001-60 
53S2 

3 - 061. 500. 966. 301 
30/12/2Ell5 

19.674,60 

19.674,60 

AUTENTICACAO SISBB ·. E .101.C78 .8AE. EC7. lSD 
Modelo Aprov;,do pel;:a SRF - ADE 

Conjunto Cor~t/Cotec n. 001,DE 2006 

DOCUMENTO: 123003 

Assinada por J1101939 ISABEL CRISTINA DOS SANTOS NASCIMEN 
JA223820 FLAVIA ROBERT A BRUNO TEIXEIRA 

Transação efetuada com sucesso. 

Transação efetuada com sucesso por: JA223820 FLAVlA ROBERT A BRUNO TEIXEIRA. 

https :/ /aapj . bb .com . br /aapj /hom eV2. bb ?tokenSessao=cdbc92bff272a 1207ff8919846a3711 a6# 

A33A301622828689008 
30/12/2015 16:52:33 

30/12/2015 16:49:35 
30/12/2015 16:52:33 

1/1 



'CE FO"'TALEZA DRF 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

ALito de Infração 

.1 _:::v r' ,; _ 

<;J 

Fl. 2 
Folha' 

INFORMAÇÃO PRO EG!DAPOR SIGILO FISCAL 

PROCES 'Ô: 10380-723,826/2015:_~C:t 
l1· r, ·.:. ,,,. ,., \. 

b µ -------r:. f\s. ---;· 

~<'.:? 
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB 

LAVRATURA 
-:,:-:,,0:-,.:-,-------------------------------c,:-,m-,m-,,-o,:-=---Cdim-,-.o--,F:-,=-:,-----

DRF - FORTALEZA 0310100.2015.00339 
Locat de Lavratur.o 
SEORT/DRF/FORTALEZA/CE 12/05/2015 09:18 

SUJEITO PASSIVO 
Nome EmJ>•=arlaJ CNJ>J 

MUNICIPIO DE FORTALEZA 07 .954.605/0001-60 
Log,,.douro Número Comple....,nto Telefone 

RSAOJOSE 01 (85) 31051456 
&lrro Cldadc/UF "' CENTRO FORTALEZA/CE 60060170 

DEMONSTRATIVO DO CRÊDITO TRIBUTÁRIO em R$ 
Cód, Receita Oart Valor 

-~-~l:_~A_l3_~.~~-~-~fY1ENT AR (Passrv:1 .. ~:3e~~~~- .. ___ _ 3148 1.007.000,00 

VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO 1.007.000,00 
Valor J>O• E>rten~o 

UM MILHÃO E SETE MIL REAIS 

INTIMAÇÃO 

Ficam os sujeitos passivos intimados a extinguir o crédito tributário constituído pelo 
presente lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei, 
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração, nos termos 
dos arts. 5°, 15, 16 e 17 do Decreto nº 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 
8.748/93, nº 9.532/97, nº 11.196/05 e nº '11.941/09, cujo montante, acima discriminado, será 
recalculado, na data da efetiva extinção, de acordo com a legislação aplicável. 

Será concedido redução das multas passiveis de redução, nos seguintes percentuais, 
nos termos do art. 6° da Lei nº 8.218/91, com a redação dada pelo art. 28 da Lei nº 11.941 /09: 

1 - 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no 
prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência deste auto de infração; 

li - 40% (quarenta por cento), se for requerido o parcelamento no prazo de 30 (trinta) 
dias, contado da ciência deste auto de infração. 

Esta intimação é válida, também, para a cobrança amigável de que trata o art. 21 do 
Decreto nº 70.235/72. 

AUDITORES-FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
J.Jome 

ANTONIO MANSUETO VINUTO VIEIRA 

Docur;1B'i'ilo ~otss1n8cio d191ta1rn;2ni.<0 corifomv~ ivl? nº ,?_:)O;J-2 ds '.):, ·, 

Au:·er:lrC'-"=<do di9i!·a1-n0n(c;> en• i-1i05/2i)·;5 :,'Or ,;i\lTCJi',Jii) 11:p,J,J.:' :;:~·-,

-1.lf05/:20'15 por t\NTONíO MAl'JSUETO Vii'Jl!TO VIEll::::i\ 

Einit1cio Ó;;"m '14J05/21J 15 p<::i.:i :VT1nist&r10 da :=az-2nda 

00063916 

1~~&ol 
/)tv~1_,u,0e - çQ__.., 

~oJG~(,"º 
Eliane Montenegro 
Gerente da Célula de Controle da Divida Públi~ 



A.LEZA DRF 
MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Fl. 3 
Folha: 

Secretaria da Receita Federal do Brasi: 

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL.,!/• .. : 
PROCESSO: 10380-723.826/2015-Bf/'~ 

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL ,~/ 11'/2 1: 

OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB ,,:::-:;::.--~ "~,l,.W7:: 
.\~--

_s-::U::JE::-I_TO_P_A_ss_,_v_o __________________________ -,:::j--;,~t--'.f-M----t~~'i·\~ c,,: :~,~-}; 
CNPJ 

07.954.605/0001-60 

Em procedimento de verificação do cumprimen:o das obrigações tributárias pelo sujeitor~sivo supracitado, 

efetuamos o presente lançamento de ofício, com a observância do Decreto nº 70.235/72, e alterações posteriores, em 

face da apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados. 

0001 DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES 
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO PRESTADA PELO SUJEITO PASSIVO 

Multa aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada, conforme o termo de 

verificação de infrações anexo. 

~~ As Declarações de Compensação abaixo citadas foram analisadas nos autos do processo administrativo nº 

10380.723916/2010-48. 

Em decisão administrativa proferida no citado processo, tais compensações NÃO FORAM HOMOLOGADAS, 

em razão de inexistência de direito creditório (arts. 165 e 170 da Lei 5.172/1966 - CTN; art. 74 da Lei n.0 9.430, 

de 27 de dezembro de 1996). 

Diante dos fatos, e em cumprimento ao disposto no art. 74, § 17, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, 

com redação dada pela Lei nº 10.637/2002 e pele art. 62 da Lei nº 12.249/2010, constitui-se, pelo presente Auto 

de Infração, a multa isolada regulamentar nos valores abaixo demonstrados, que corresponde à aplicação do 

percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre a totalidade dos débitos objeto das compensações não 

homologadas cuja transmisão deu-se a ?ariir da vigência da Lei nº 12.249/201 O, DOU-14/06/201 O. 

PER/DCOMP DÉBITO COMPENSADO (R$) 

33943.69364.220610.1.3.04-8607 1.149.000,00 

30514.62211.240610.1.3.04-6122 865.000,00 

MULTA ISOLADA 50% (R$) 

574.500,00 

432.500,00 

A multa de R$ 1.007.000,00 (Um milhão e sete mil reais) resulta, portanto, da aplicação do percentual de 50%, 

sobre R$ 2.014.000,00, que foi o total dos débitcs objeto das compensações NÃO HOMOLOGADAS declaradas 

em DCOMP. 

Fato Gerador 

22/06/2010 

24/06/2010 

00063916 AFRFB: ANTONIO MANSUETO VJNUTO VIEIRA 

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200·2 de- 2~i/r)S/2C,,:,·1 

Autenticado digitalmente em 14/05/2015 por ANTONIO MANSUETO Vlhi:....'TO vrEtRA. Assinado digitalmente em 

"14/05/2015 por ANTONIO MANSUETO VINUTO VIEIRA 

Emitido em 14/05/2015 pelo Ministério da Fazenda 

Multa 

574.500,00 

432.500,00 



,i.LEZA DRF 
MINISTERIO DA FAZENDA 

FI. 4 
Folha: 

Secretaria da Receita Federal do Brasil '~ (F··~~_:---
- ,o\\',,.---~·,3~ 

INFORMAÇAO PROTEGIDA POR SIGILO FISCl't1;:;.,. J .,'\ 

_ PROCESSO: 10380-723.826/2015,i,~'1 ,,,,/J , 
DESCRIÇAO DOS FA,OS E ENQUADRAMENTO LEGAL . .. \n, .1..,H-;--

OUTRAS MUl TAS ADMINISTRADAS PELA RFB . ~, u/ _., ______ ," 

SUJEITO PASSIVO ·" 
CNPJ 

07 .954.605/0001-60 
Nome Empresarial 

MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Enquadramento Legal 

Fatos geradores ocorridos entre 22/06/201 C e 24/06/201 O: 

§ 17 do art. 74 da Lei nº 9.430/96, introduzido pelo art. 62 da Lei nº 12.249/10. 

Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e documentos nele 

mencionados. 

00063916 AFRFB: ANTONIO MANSUETO VINUTO VIEIRA 
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 2.C: ,_,s,L,J._,·1 

Autenticado digitalmente em 14/05i2015 por ANTONIO MANSUE-,-,:::: ·,:'lJ,>..JTO VlE!RA, Assinado digitalmente em 

14/05/2015 por ANTONIO MANSUETO VINUTO VJEIHA 

Emitido em 14/05/2015 pelo Ministério da Fazenda 



CE ,\LEZA DRF 
MINISTERIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal ào Brasil 

FL 5 Folha: _;:t/:Y,j~ 

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISGÁ&:~:, C},21 
PROCESSO: 10380-723.826/2015-61. (_y 

DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO · ~" ·-<' 
DE MULTAS REGULAMENTARES ''",/':ç,: . 

SUJEITO PASSIVO 
CNPJ 

07.954.605/0001-60 
Nome Empresarial 

MUNICIPIO DE FORTALEZA 

MULTAS REGULAMENTARES DIVERSAS 

Data dei Refêrência . 

22/06/2010 

24/06/2010 

Total 

00063916 AFRFB: ANTONIO MANSUETO VINUTO VIEIRA 
Documênto assina.do digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 2~/,:;3 '2J:.:•·1 

Autenticado digitalmente em 14/05/2015 por ANTONIO MANSUETC \.'!j,J'--..1TO VIEIRA, Assinado digitalmente em 

14/05/2015 por ANTONIO MANSUETO VINUTO VIEIRA 

Emitido em 14/05/2015 pelo Ministêrio da Fazenda 

:,~"' .... ~\JI 

i;i 
Ano Calendãrio·:.·;, 

2010 ! 

Multa DevÚa 
574.500,00 

432.500,00 

1.007.000,00 

J 



TA1.EZA DEF Fl 6 
MINISTERIO DA FAZENDA Folha . . 
Secretaria da Receita Federal do Brasil ,'),·z··:., 

INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FlscJ> i\1 : 

_ PROCESSO: 10380-723.826/2015-6' ''>-½·"] 
ORIENTACOES AO SUJEITO PASSIVO . li" - ,,, '.,-, ' . 

SUJEITO PASSIVO 
CNPJ 

07.954.605/0001-60 
Nome Empresarial 

MUNICIPIO DE FORTALEZA 

AS INSTRUÇÕES ABAIXO SÃO DE SEU INTERESSE 

1. Para efetuar o pagamento, preencha, em duas vias, um DARF para cada IMPOSTO ou 
CONTRIBUIÇÃO, indicando: 

a) o código de receita adequado, con-,posto de 04 (quatro) algarismos, conforme consta na 
folha 1 do auto de infração; 

b) separadamente os valores referentes ao imposto ou contribuição, multa e juros de mora; 
observe que os juros de mora estão calculados até a data indicada no auto de infração, devendo 
ser objeto de recálculo no momento do pagamento; 

c) o número do processo apresentado nas folhas do auto de infração. 

2. Informações sobre formas e meios de obtenção de parcelamento, prazos, recálculo dos 
juros de mora e outras dúvidas poderão ser obtidas no sítio da RFB: www.receita.fazenda.gov.br, 
ou em qualquer Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC). 

3. Em caso de impugnação, observar o prazo legal de 30 dias contado da ciência do auto de 
infração. A impugnação poderá ser entregue no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC) da 
unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil abaixo indicada ou enviada pelo Centro Virtual 
de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) com o uso de certificado digital, caso seja optante pelo 
DTE - Domicílio Tributário Eletrônico. 

4. Caso seja optante pelo DTE, o acesso ao conteúdo do processo poderá ser feito por 
intermédio do Portal e-CAC com o uso de certificado digital. A vista do processo, quando se tratar 
de atendimento presencial, poderá se dar oreferencialmente no endereço abaixo indicado, ou 
ainda, em qualquer outra unidade da RFB e só será concedida ao próprio sujeito passivo ou a seu 
representante legal, munido de documento comprobatório ou devidamente habilitado nos autos 
processuais. 

DRF - FORTALEZA 
Endereço: R BARAO DE ARACATI, Nº 909, 1A SOBRELOJA 
ALDEOTA-FORTALEZA/CE 

00063916 AFRFB: ANTONIO MANSUETO VINUTO VIEIRA 

Aui·enliczdo digitalmt<nt0 en1 14/05/2015 por ANTONIO 11.,í,;['J.:C-' 1 ;i:~ 

1-'.1105/2015 por /\NTONIO MANSUETO V!NUTO VlEll::;,A 

Ernitrdo -2n1 14/05/2C15 p>2:io Ministério da FaZ.\':nda 



(rJ.l 02 &013) 
- -------·~ 

ANEXOI 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES 

À Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

MUNICÍPIO:FORTALEZA 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
O ente político acima identificado solicita desistência irrevogável e irretratável de todas as 

modalidades de parcelamento, inclusive de suas autarquias e fundações, que contemplem débitos 
passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1 º a 9° da Lei nº 
12.810, de 15 de maio de 2013? 

'-- (X) Sim 
( )Não 

Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos 
para os quais solicita desistência irrevogável e irretratável: 

() Medida Provisória nº 2129-2187, de 2001 e anteriores 
( ) Lei nº 10.684, de 2003 - Paes 
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal 
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados 
() Medida Provisória nº 303 , de 2006 - Paex -Art. 1 ° 
() Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 8° 
() Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal 
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Segurados 
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/Previdenciário Art. 1 º 
( ) Lei nº 11. 941 , de 2009 - PGFN/ Previdenciário Art. 3° 
( ) Lei nº 11. 941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1 º 
() Lei nº 11 .941 , de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3° 
( )Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento ordinário/simplificado. Informar o número dos 

processos de parcelamento: ___ _______ _ 
() Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento: _ ____ _ 

FORTALEZA 23 DE AGOSTO DE 2013 

Assinatd'fuêontribâinte!RepresentanteLegal/ 
Procurador 

Telefone para contato: (85) 3218-6523 

PRO TO COLO 



ANEXO II 

PEDIDO DE PARCELAMENTO 

À Secretaria da Receita Federal do Brasil: 

O Município de FORTALEZA, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.954.605/0001-60, na pessoa 
de seu representante legal, com base nos arts. 1° a 9° da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, 
requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições sociais de que trata a alínea "a" e 
"c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, inclusive das 
contribuições devidas por lei a terceiros, conforme discriminativo de débitos em anexo, por meio de 

...__ parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados (FPE) e Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) e repassadas à União, no valor de 1% (um por cento) da média 
mensal da receita corrente líquida do ente político ou de 1/240 (um duzentos e quarenta avos) da 
dívida consolidada, o que for menor. 

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável 
da dívida, nos termos dos art. 348,353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil (CPC). 

FORTALEZA 23 DE AGOSTO DE 2013 B Local e data 

Assinatfu~ntante Legal/ 
Procurador 

Telefone para contato:(85)3218-6523 

PROTOCOLO 



ANEXO III 

DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR 

MUNICÍPIO: FORTALEZA 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
O ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis 

de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9° da Lei nº 12.8 10, de 15 de maio de 2013, 
em seu nome e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive aqueles para os quais houve 
solicitação de desistência de parcelamento e/ou discussão administrativa/judicial? 

(X) Sim 
() Não 

.._ Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a 
serem incluídos no parcelamento de que tratam os arts. 1 ° a 9° da Lei nº 12.81 O, de 2013: 

CNPJ DEBCAD/PROCES-SO CNPJ DEBCAD/PRO-CESSO 

. 

FORTALEZA 23 DE AGOSTO DE 2013 PRO TO COLO 

~ 
Assinatura Legal/ 

Procurador 
Telefone para contato:(85) 3218-6523 



MJNJSTÉRIO DA PREVJDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL. MPAS 03.CÓDJGO DE 
INSTJTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO 4367 

4,)i 04.COMPETÊNCJA 
10/2013 

l"IH'V1DftNOA iUXIAL 
05.JDENTJFJCADOR 

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07954605000160 
OI. NOME OU RAZÃO SOCJAL/FONE/ENDEREÇO: 06.VALOR JNSS 

PMF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 163.626,29 

07. 
-
ICE 

08. 
PARCELAMENTO LEI 12810 2013 PARCELA 01 

02. VENCJMENTO 

1 

09. VALOR DE OUTRAS 
(Uso exclusivo JNSS) ENTIDADES 0,00 
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 10.ATM/MULTA E 
estipulado cm Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá JUROS 0,00 
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até li.TOTAL 
que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 163.626,29 

Liquidado pelo Banco do Brasil em: 31/10/2013 12.Autenticação Bancária 
na Agência: 0008-6 Conta: 000020579-6 CB9D85389E1C7B8AO SEFIN SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPI 

L 

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCJA E ASSISTÊNCJA SOCIAL - MPAS 03.CÓDIGO DE 
INSTITUTO NACJONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS PAGAMENTO 4367 c~i 04.COMPETÊNCIA :r, 10/2013 ,, 

PIT~SOOAL 
05.IDENTIFJCADOR 

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 07954605000160 
OI. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: 06. VALOR INSS 

PMF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 163.626,29 
07. 

-
/CE 

08. 
PARCELAMENTO LEI 12810 2013 PARCELA 01 

02. VENCIMENTO 

1 

09. VALOR DE OUTRAS 
J1_Js:11 exclusivo INSS) ENTIDADES 0,00 
A ;Ão: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao 1 0.ATM/MULT A E 
estipulado cm Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá JUROS 0,00 
ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até II.TOTAL 
que o total seja igual ou superior ao valor mfnimo fixado. 163. 626,29 

Liquidado pelo Banco do Brasil em: 31/10/2013 12.Autenticação Bancária 
na Agência: 0008-6 Conta: 000020579-6 CB9D85389E1C7B8AO SEFIN SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPI 



BANCO DO BRASIL - BB GPS 
Guias Gravadas 

Contribuinte 
Tipo ld. INSS Identificador INSS 
Receita 
Identificador P/Débito 
Competência DT Pagamento 

Agência 
DTRemessa 

SEFIN SECRETARIA DE FINANCAS DO MONICIPI 
31/10/2013 

Conta 
Remessa 

---- VALORES 

Ob~ervaçã_o ______________________________________ _ 

PMF PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
CNPJ 07954605000160 
4367 - PARCELAMENTO ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO - CNPJ 
J079652050004010000205796 0008-6 000.020.579-6 
10/2013 31/10/2013 
PARCELAMENTO LEI 12810 2013 PARCELA 01 

Quantidade de Guias: 1 

INSS .......................... . 
Outras Entidades ....... . 
Atualização Monetária 
TOTAL ...................... . 

TOTAL DAS GUIAS 

163.626,29 
0,00 
0,00 

163.626,29 

163.626,29 

Página: 1/1 



. P9rtaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 24 de maio de 2013 

Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 03, de 24 de maio de 2013 

DOU de 27.5.2013 

Page 1 of s· 

. Dispõe sobre o parcelamei:ito de débitos Junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional e à Secretana da Receita Federal do Brasil, de que tratam os arts. 1 ° a 9° da 

Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013. 

A PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL e o SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 72 do Regimento Interno da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional, aprovado pela Portaria MF nº 257, de 23 de junho de 2009, e o inciso Ili do art. 280 do 
Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF nº 203, de 14 de maio de 
2012, e tendo em vista o disposto nos arts. 1° a 9° da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, resolvem: 

CAPITULO 1 

DOS DÉBITOS OBJETO DO PARCELAMENTO 

Art. 1° 9s débitos junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil (RFB) de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municipios e de suas respectivas 
autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e "c" do 
parág~fo único do art. 11 da Lei nº s.212. de 24 de julho de 1991, e às respectivas obrigações acessórias, 
provenientes de competências até fevereiro de 2013, inclusive 13° (décimo terceiro) salário, poderão ser 
par~lados em 240 (duzentos e quarenta) meses ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da 
média mens_al da Receita Corrente liquida (RCL), o que for de menor valor, na forma e condições previstas 
nesta Portana. 

§ 1 ° O disposto no caput estende-se às contribuições devidas por lei a terceiros, assim entendidas outras 
entidades e fundos. 

§_ 2° Poderão ser parcelados os débitos constituidos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa da União (DAU), 
amda que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 
integralmente quitado. 

§ 3° Os débitos ainda não constituidos deverão ser confessados, de forma irretratável e irrevogável, até 30 de 
agosto de 2013, por meio de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e 
Informações à Previdência Social (GFIP). 

CAPITULO li 

DOS DÉBITOS OBJETO DE DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL 

Art. 2° A inclusão no parcelamento de débitos objeto de discussão administrativa implica desistência da 
impugnação ou do recurso interposto e, cumulativamente, renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as 
quais se fundamentam as referidas impugnações ou recursos administrativos. 

Parágrafo único. Os depósitos administrativos existentes, vinculados aos débitos a serem parcelados nos 
termos desta Portaria, serão automaticamente transformados em pagamento definitivo em favor da União. 

Art. 3° Os débitos objeto de discussão judicial somente poderão integrar o parcelamento de que trata esta 
Portaria se o sujeito passivo desistir expressamente, de forma irretratável e irrevogável, total ou parcialmente, 
até a data do pedido, dos embargos à execução, de incidente processual na execução, da ação judicial 
proposta ou de recurso judicial e, cumulativamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais 
se fundamentam os referidos processos e ações judiciais. 

§ 1º Se o sujeito passivo renunciar parcialmente ao objeto da ação, somente poderão ser incluídos no 
parcelamento os débitos aos quais se referir a renúncia. 

§ 2° A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação referida no caput aplica-se inclusiye às ações judiciais 
em que o sujeito passivo requer o restabelecimento de sua opção ou a sua remclusão em outros 
parcelamentos. 

§ 3º O ente político deverá compro"'.ar _perante a RFB que ht;>uve o pedido de e~in~o dos processo~ com 
julgamento do mérito, nos termos do inciso V do art. 269 da Lei nº 5_.869, de 11 de Janeiro_ de_ 1973 - Código de 
Processo Civil (CPC), mediante apresentação da 2• (segunda) via da petição de renun~1a pr'?tocolada no 
respectivo Cartório Judicial, ou de certidão do Cartório que ateste o estado do processo, cuJa cópia deverá ser 
anexada ao requerimento do parcelamento. 

§ 4º Nas ações em que constar depósito judicial, deverá ser requerida, junt~mente com o pedido de re!lúncia 
previsto no caput, a conversão do depósito em renda em favor da União ou a sua transformaçao em 
pagamento definitivo. 

CAPITULO Ili 

DOS PARCELAMENTOS ANTERIORES 

Seção 1 

Da Migração dos Pedidos Formulados nos Termos da Medida Provisória nº ~69. de 2012 

Art. 4º Os entes públicos que tiverem optado pelos parcelamentos previstos no art. 1 ° da Medida Provisória nº 
589, de 13 de n~vembro de 2012, terão seus débitos automaticamente migrados para o parcelamento de que 
trata esta Portana. 

§ 1º Os pagamentos efetuados com base no parcelamento de que trata a Medida _Provisória nº 58~, de 2012, 
serão aproveitados na amortização dos débitos consolidados no parcelamento previsto nesta Portana. 
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§ 2° Na hipótese do caput, o ente que não concordar com a migração deverá manifestar-se, por escrito, na 
unidade da RFB de seu domicílio tributário, até 30 de agosto de 2013. 

Seção li 

Dos Demais Parcelamentos 

Art. 5° Poderão ser incluídos no parcelamento previso nesta Portaria os débitos de que trata o art. 1° que 
tenham sido objeto de parcelamento anterior, ainda que não integralmente quitado. 

§ 1 ° Na hipótese do caput, o sujeito passivo deverá apresentar, na unidade da RFB de seu domicilio tributário, 
Juntamente com o pedido de parcelamento, desistência dos parcelamentos anteriores na forma do Anexo 1. 

§ 2º A desistência de parcelamentos anteriores será irretratável e irrevogável e os débitos não incluídos no 
parcelamento de que trata esta Portaria serão encaminhados, conforme o caso, para inscrição em DAU ou 
para o prosseguimento da cobrança. 

CAPITULO IV 

DO PEDIDO DE PARCELAMENTO E DE SEUS EFEITOS 

Art. 6° O pedido de parcelamento deverá ser formalizado até 30 de agosto de 2013, na unidade da RFB do 
domicilio tributário do sujeito passivo, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção no Fundo de 
Participação dos Estados (FPE) ou no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) referente a débitos de 
parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Portaria. 

§ 1° O pedido de parcelamento de débitos das autarquias e das fundações públicas será efetuado em nome do 
respectivo ente federativo a que estiverem vinculadas. 

§ 2º A critério do sujeito passivo, os débitos relativos a competências até fevereiro de 2013, apurados em 
procedimento de ofício após 30 de a~osto de 2013, poderão ser incorporados ao parcelamento de que trata 
esta Portaria, mediante aumento do numero de parcelas. 

§ 3º Na hipótese do § 2°, o valor da prestação relativa aos débitos incorporados ao parcelamento será igual ao 
valor da prestação relativa aos demais débitos objeto do parcelamento inicial, com os devidos acréscimos 
legais. 

§ 4° A concessão do parcelamento de que trata esta Portaria implica autorização pelo ente político para a 
retenção no FPE ou no FPM e repasse à União do valor correspondente às prestações mensais e às 
obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de 
Participação, no caso de não pagamento no vencimento. 

Art. 7° O pedido de parcelamento deverá ser: 

1 - formalizado em modelo próprio, na forma do Anexo 11; 

li - assinado pelo representante legal com poderes especiais para a prática do ato, nos termos da lei; 
e 

Ili - instruido com: 

a) documento de identificação e demonstração de competência do representante legal do 
ente político para firmar o parcelamento, nos termos da legislação correlata; 

b) formulário de Discriminação de Débitos a Parcelar, na forma do Anexo 111; 

c) quando se tratar de débitos objeto de discussão judicial, 2ª (segunda) via da petição de 
renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, nos termos do inciso V do art. 269 do 
CPC, ou de certidão do Cartório que ateste o estado do processo; 

d) demonstrativo de apuração da RCL do ente político, na forma do inciso I do art. 53 da Lei 
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 
referente ao ano-calendário de 2012; e 

e) termo de desistência de parcelamentos anteriores, na forma do Anexo 1, quando cabível. 

Parágrafo único. O pedido de parcelamento devidamente protocolado e instruído com os documentos de que 
trata este artigo suspende a exigibilidade dos débitos incluídos no parcelamento, podendo ser emitida ao 
solicitante a certidão positiva com efeitos de negativa em relação aos referidos débitos. 

Art. 8º O pedido de parcelamento será considerado sem efeito quando o requerente deixar de atender a 
qualquer dos requisitos e condições previstos neste Capitulo. 

CAPITULO V 

DAS PRESTAÇÕES E DE SEU PAGAMENTO 

Art. 9º O pagamento das prestações será efetuado a partir do 1° (primeiro) decêndio do terceiro mês 
subsequente ao do pedido, mediante reten~o no FPE ou no FPM e repasse à União do valor correspondente 
a 1% {um por cento) da média mensal da RCL ente politico ou a 1/240 (um duzentos e quarenta avos) do valor 
consolidado da dívida, o que for menor , 

§ 1 ° Até que ocorra a consolidação da divida, será retido do correspondente FPE ou FPM e repassado à União 
o equivalente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) da média mensal da RCL do ano anterior, como 
antecipação dos pagamentos a serem efetuados no momento do inicio efetivo do parcelamento. 

§ 2° Sobre o valor das parcelas incidirão juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic), acumulada mensalmente a partir do 1° (primeiro) mês subsequente ao da 
consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1 % {um por cento) no mês do pagamento. 
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§ 3º Quando o valor mensal das quotas do FPE ou do FPM não for suficiente para quitação da prestação o 
saldo devedor da parcela deverá ser pago por meio de Guia da Previdência Social (GPS) . ' 

§ 4º Na hipótese do§ 3°, n~o ocorrendo o pagamento em GPS, o saldo devedor da parcela será somado à 
parcela. subsequente e retido nas quotas seguintes do FPE ou do FPM, com os devidos acréscimos 
moratónos. 

§ 5º. A possi~ilidade de retenção e repasse de parcelas em mora não afasta a aplicação das hipóteses de 
rescisão previstas no art. 13. 

A~. 10. Para fins do disposto nesta Portaria, entende-se como RCL aquela definida nos termos do art. 2º da 
Ler Complementar nº 101 , de 2000. 

§ 1_º O percentual de 1 % (um por cento) ou de 0,5% (zero virgula cinco por cento), quando for o caso, será 
aplicado sobre a média mensal da RCL publicada de acordo com o previsto nos art. 52, 53 e 63 da Lei 
Complementar nº 101, de 2000, da seguinte forma: · 

1 - prestações com vencimento de janeiro a março: RCL do segundo ano anterior; e 

li - prestações com vencimento de abril a dezembro: RCL do ano anterior. 

§_2º.~ara fins de cálculo ~as parcelas mensais, os entes políticos obrigam-se a encaminhar à RFB, até o último 
dia ut1I do mês de_ fevereiro de cada ano, o demonstrativo de apuração da RCL de que trata o inciso I do caput 
do art. 53 da Lei Complementar nº 101, de 2000, referente ao ano anterior, podendo as informações ser 
revistas de oficio. 

§ 3º No caso de não apresentação das informações de que trata o § 2°, ou de sua inexatidão, os valores da 
RCL poderão ser apuradas de oficio. 

CAPITULO VI 

_. DA CONSOLIDAÇÃO DOS DÉBITOS 

Art. 11. Os débitos serão consolidados por ente político, incluídas suas autarquias e fundações públicas 
sendo considerada como data para a consolidação dos débitos a data do pedido de parcelamento de que tratá 
o caput do art. 6°. 

§ 1° Na hipótese da migração de que trata o art. 4°, será considerada como data do pedido a data da 
publicação desta Portaria. 

§ 2° A consolidação resultará da soma: 

1 - do principal; 

11 - da multa de mora ou de oficio; 

Ili - dos juros de mora; e 

IV - dos encargos previstos no Decreto-Lei nº 1.025, de 21 de outubro de 1969, ou dos honorários 
advocaticios, quando se tratar de débito inscrito em DAU. 

§ 3° Para fins de consolidação, serão aplicados os seguintes percentuais de redução: 

1 - 100% (cem por cento) das multas de mora ou de oficio; 

li - 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora; e 

Ili - 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive honorários advocatícios. 

§ 4º As reduções previstas nesta Portaria não são cumulativas com quaisquer outras reduções admitidas em 
lei. 

§ 5º Para apuração do valor das prestações, será realizada comparação, prevalecendo o menor valor, entre: 

1 - o valor da divida consolidada dividida por 240 (duzentas e quarenta) parcelas, descontadas as 
prestações devidas até a data da consolidação; e 

li - 1 % (um por cento) da média mensal da RCL do ano anterior ao da consolidação. 

§ 6º O procedimento de que trata o § 5º será realizado uma única vez, quando da consolidação da dívida. 

CAPITULO VII 

DA RETENÇÃO E DO REPASSE DAS OBRIGAÇÕES CORRENTES 

Art. 12. A adesão ao parcelamento de que trata esta Portaria implica autorização p~lo ente polít_ico P!3r~ a 
retenção no FPE ou no FPM e repasse à União do valor c~rrespondente às ~b.rrgações prevrdencrárras 
correntes dos meses anteriores ao do recebimento do respectivo Fundo de Partrcrpação, no caso de não 
pagamento no vencimento. 

§ 1º A retenção e o repasse serão efetuados a parti_r do mês_ segui_nte ao vencimento da obrigação corrente 
previdenciária não paga, com a incidência dos acréscimos legais devidos até a data da retenção. 

§ 2º Na hipótese de não apresentação da GFIP no prazo legal, caso não ocorra _a apura~o de ofício dos 
valores devidos o valor a ser retido nos termos do § 1° corresponderá à média das ultimas 12 (doze) 
competências recolhidas ou devidas, sem prejuízo da cobrança, da restituição ou da compensação de 
eventuais diferenças. 

§ 3º A retenção no FPE ou no FPM e o repasse serão efetuados obedecendo-se à seguinte ordem de 
preferência: 
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1 - as obrigações correntes não pagas no vencimento; 

li - as prestações do parcelamento de que trata esta Portaria; e 

Ili - as prestações dos demais parcelamentos que tenham essa previsão. 

§ 4° Na hipótese de o FPE ou o FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores 
correspondentes às obrigações devidas na forma do § 3°, o valor da diferença não retida deverá ser recolhido 
por meio de GPS. com os devidos acréscimos legais a partir do vencimento da prestação. 

CAPITULO VIII 

DA RESCISÃO DO PARCELAMENTO 

Art. 13. O parcelamento de que trata esta Portaria será rescindido nas seguintes hipóteses: 

1 - falta de recolhimento de diferença não retida no FPE ou no FPM por 3 (três) meses consecutivos 
ou alternados; 

li - inadimplência de débitos referente às contribuições sociais de que tratam as alíneas "a" e "c" do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº s.212, de 1991, com competência igual ou posterior a março de 
2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados; 

Ili sons!a!ar;ão, saras!e,i,eaâa po, lançamento Ele o!ísie apés ao àe a~esto àe 2013, Ele dife,ernea de 

=::=!1:::r:=:::=~a=~i~;:~=:e::i,~~ ~t.=:l~ 
ou da desisão Elefini!i•,a na esfera adminis!ra!i•,a ou juâ,sial; ou 

Ili - constatação, caracterizada por lançamento de oficio após 30 de agosto de 2013, de diferença de 
débito correspondente à obrigação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que trata esta 
Portaria, salvo se integralmente pago no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da ciência do 
lançamento ou da decisão definitiva na esfera administrativa ou judicial; ou (Retificado no DOU de 
05/06/2013, Seção 1, pág. 13) 

IV - falta de apresentação das informações relativas ao demonstrativo de apuração da RCL referido 
no § 2° do art. 1 O, salvo possibilidade de apuração de oficio desse valor por parte da RFB, com base 
nas informações de que dispõe. 

§ 1 ° A critério do ente político, as competências de que trata o inciso Ili do caput poderão ser incluídas no 
parcelamento de que trata esta Portaria. 

§ 2° A rescisão do parcelamento independerá de notificação prévia e implicará exigibilidade imediata da 
totalidade do débito confessado e ainda não pago, restabelecendo-se, em relação ao montante não pago, os 
acréscimos legais na forma da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores. 

§ 3° Rescindido o parcelamento, apurar-se-á o saldo devedor, providenciando-se, conforme o caso, o 
encaminhamento do débito para inscrição em DALI ou o prosseguimento da cobrança. 

CAPITULO IX 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 14. A concessão do parcelamento de que trata esta Portaria independerá de apresentação de garantias ou 
de arrolamento de bens. 

Art. 15. Estará automaticamente deferido o pedido de parcelamento efetuado com a observância dos prazos e 
das disposições previstas nesta Portaria. 

Art. 16. Os valores pagos pelos municípios relativos ao parcelamento e à obrigação corrente de que trata esta 
Portaria não serão incluídos no limite a que se refere o§ 4° do art. 5° da Lei nº 9.639, de 25 de maio de 1998. 

Art. 17. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 

Anexo l 

Anexo ll 

Anexo Ili 

ADRIANA QUEIROZ DE CARVALHO 

Procuradora-Geral da Fazenda Nacional 

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO 

Secretário da Receita Federal do Brasil 

ANEXOS 
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ANEXO! 

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES 
À Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
Ente político (Estado/DF/Município) --------
Nº inscrição no CNPJ ~-------,---------º ente político acima identificado solicita desistência irrevogável e irretratável de todas as 

modalidades de parcelamento, inclusive de suas autarquias e fundações, que contemplem débitos 
passíveis, total ou parcialmente, de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1 ° a 9° da Lei nº 
12.810, de 15 de maio de 2013? 

() Sim 
()Não 
Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar as modalidades e/ou parcelamentos 

para os quais solicita desistência irrevogável e irretratável: 
() Medida Provisória nº 2129-2187, de 2001 e anteriores 
() Lei nº 10.684, de 2003 - Paes 
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Patronal 
( ) Lei nº 11.196, de 2005 - Segurados 
() Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex - Art. 1 ° 
() Medida Provisória nº 303, de 2006 - Paex -Art. 8º 
( ) Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Patronal 
() Medida Provisória nº 457, de 2009 e Lei nº 11.960, de 2009 - Segurados 
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/Previdenciário Art. 1 ° 
() Lei nº 11.941, de 2009 - PGFN/ Previdenciário Art. 3º 
() Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 1° 
( ) Lei nº 11.941, de 2009 - RFB/ Previdenciário Art. 3° 
( )Lei nº 10.522, de 2002 - Parcelamento ordinário/simplificado. Informar o número dos 

processos de parcelamento: -----------() Outras modalidades. Informar o número dos processos de parcelamento: _____ _ 

Local e data 

Assinatura Contribuinte/Representante 
Legal/Procurador 

Telefone para contato: 

PROTOCOLO 





ANEXO II 

PEDIDO DE PARCELAMENTO 
À Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
O (Estado/DF/Município). ____________ _,inscrito no CNPJ sob o nº 

_________ _, na pessoa de seu representante legal, com base nos arts. 1 ° a 9° da Lei 
nº 12.810, de 15 de maio de 2013, requer o parcelamento de seus débitos relativos às contribuições 
sociais de que trata a alínea "a" e "c" do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho 
de 1991, inclusive das contribuições devidas por lei a terceiros, conforme discriminativo de débitos 
em anexo, por meio de parcelas a serem retidas no respectivo Fundo de Participação dos Estados 
(FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e repassadas à União, no valor de 1 % (um 
por cento) da média mensal da receita corrente líquida do ente político ou de 1/240 (um duzentos e 
quarenta avos) da dívida consolidada, o que for menor. 

Declara estar ciente de que o presente pedido importa em confissão extrajudicial irretratável 
da dívida, nos termos dos art. 348,353 e 354 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil (CPC). 

Local e data 

Assinatura Contribuinte/Representante 
Legal/Procurador 

Telefone para contato: 

PROTOCOLO 





ANEXO III 
DISCRIMINAÇÃO DE DÉBITOS A PARCELAR 
ESTADO/DF/MUNICÍPIO: -----------C NP J do Ente Político: ------------º ente político acima identificado solicita o parcelamento da totalidade dos débitos passíveis 

de inclusão no parcelamento de que tratam os arts. 1º a 9° da Lei nº 12.810, de 15 de maio de 2013, 
em seu nome e de suas autarquias e fundações públicas, inclusive aqueles para os quais houve 
solicitação de desistência de parcelamento e/ou discussão administrativa/judicial? 

() Sim 
()Não 
Na hipótese de assinalamento da opção "Não", indicar pormenorizadamente os débitos a 

serem incluídos no parcelamento de que tratam os arts. 1° a 9° da Lei nº 12.810, de 2013: 

CNPJ DEBCAD/PROCES-SO 

Local e data 

Assinatura Contribuinte/Representante 
Legal/Procurador 

Telefone para contato: 

CNPJ DEBCAD/PRO-CESSO 

PROTOCOLO 





L12810 

Mensagem de Veto 

Presidência da Repú lica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 12.810, DE 15 DE MAIO DE 2013. 

Page 1 of 14 

Conversão da Medida Provisória nº 589 de 2012 

Dispõe sobre o parcelamento de débitos com a 

Fazenda Nacional relativos às contribuiçõeS' 

previdenciárias de responsabilidade dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios; altera as Leis n~ 

8.212, de 24 de julho de 1991 , 9.715, de 25 de 

novembro de 1998, 11.828, de 20 de novembro de 

2008, 10.522, de 19 de julho de 2002, 10.222, de 9 de 

maio de 2001 , 12.249, de 11 de junho de 201 O, 11.11 O, 

de 25 de abril de 2005, 5.869, de 11 de janeiro de 1973 

- Código de Processo Civil, 6.404, de 15 de dezembro 

de 1976, 6.385, de 7 de dezembro de 1976, 6.015, de 

31 de dezembro de 1973, e 9.514; de 20 de novembro 

de 1997; e revoga dispositivo da Lei n2 12. 703, de 7 de 

agosto de 2012. 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 

seguinte Lei: 

Art. 1° Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos às contribuições socia is de que 

tratam as alíneas a e c do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de iu lho de 1991, e às 

respectivas obrigações acessórias, provenientes de competências vencidas até 28 de fevereiro de 2013, 

inclusive décimo terceiro salário, constitu ídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa da União, ainda que 

em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 

integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas 

no respectivo Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e 

repassadas à União, ou em prestações equivalentes a 1% (um por cento) da média mensal da receita 

corrente líquida do Estado, do Distrito Federal ou do Município, o que for de menor prestação. 

§ 12 Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados 

posteriormente, serão incorporados ao parcelamento de que trata o caput, mediante aumento do número de 

parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações. 

- ~ § 22 Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício, 

de 50% (cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) dos encargos legais, inclusive 

honorários advocatícios. 

§ 3.Q Os contribuintes que tiverem optado pelos parcelamentos previstos no art. 1Q da Medida 

Provisória n2 589, de 13 de novembro de 2012, poderão optar, na forma de regulamento, pelo 

reparcelamento dos respectivos débitos segundo as regras previstas neste artigo até o último dia útil do 32 

(terceiro) mês subsequente ao da publicação desta Lei. 
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Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, entende-se como receita corrente líquida aquela definida nos 

termos do inciso IV do art. 2º da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000 . 

..-1pr § 1º O percentual de 1% (um por cento) será aplicado sobre a média mensal da receita corrente 
líquida referente ao ano anterior ao do vencimento da parcela, publicada de a_cordo com o previsto nos arts. 

52, 53 e 63 da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000. 

§ 2º- Para fins de cálculo das parcelas mensais, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

obrigam-se a encaminhar à Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda, até o último 

dia útil do mês de fevereiro de cada ano, o demonstrativo de apuração da receita corrente líquida de que 

trata o inciso I do caput do art. 53 da Lei Complementar no 101 de 4 de maio de 2000. 

§ 3º- Às parcelas com vencimento em janeiro, fevereiro e março de cada ano serão aplicados os 

limites utilizados no ano anterior, nos termos do§ 12_ 

§ 42 As informações de que trata o§ 2º-, prestadas pelo ente político, poderão ser revistas de ofício. 

~ Art. 32 A adesão ao parcelamento de que trata o art. 1º- desta Lei implica autorização pelo Estado, 

pelo Distrito Federal ou pelo Município para a retenção, no FPE ou no FPM, e repasse à União do valor 

correspondente às obrigações previdenciárias correntes dos meses anteriores ao do recebimento do 

respectivo Fundo de Participação, no caso de não pagamento no vencimento. 

§ 12 A retenção e o repasse serão efetuados a partir do mês seguinte ao vencimento da obrigação 
previdenciária não paga, com a incidência dos encargos legais devidos até a data da retenção 

§ 22 Na hipótese de não apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço e de Informações à Previdência Social - GFIP no prazo legal, o valor a ser retido nos termos do§ 1º 

corresponderá à média das últimas 12 (doze) competências recolhidas ou devidas, sem prejuízo da 

cobrança, da restituição ou da compensação de eventuais diferenças. 

§ 32 A retenção e o repasse do FPE ou do FPM serão efetuados obedecendo-se à seguinte ordem de 
preferência: 

1 - as obrigações correntes não pagas no vencimento; 

li - as prestações do parcelamento de que trata o art. 1º- desta Lei; e 

Ili - as prestações dos demais parcelamentos que tenham essa previsão. 

§ 4º Na hipótese de o FPE ou o FPM não ser suficiente para retenção do somatório dos valores 

correspondentes ás obrigações devidas na forma do § 3º, o valor da diferença não retida deverá ser 

recolhido por meio de Guia da Previdência Social - GPS. 

Art. 4º O deferimento do pedido de parcelamento de que trata o art. 1º desta Lei fica condicionado à 
apresentação pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, na data da formalização do pedido, do 

demonstrativo referente à apuração da receita corrente liquida do ano calendário anterior ao da publicação 

desta Lei. 
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-l>- Art. 52 As prestações do parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei serão exigíveis mensalmente, a 

partir do último dia útil do 22 (segundo) mês subsequente ao mês do seu pedido. 

-'li' Art. 62 O parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei será rescindido nas seguintes hipóteses: 

1 - falta de recolhimento de diferença não retida no FPE ou no FPM por 3 (três) meses, consecutivos 

ou alternados; 

li - inadimplência de débitos referente aos tributos abrangidos pelo parcelamento com competência 

igual ou posterior a março de 2013, por 3 (três) meses consecutivos ou alternados; 

Ili - constatação, caracterizada por lançamento de ofício, de diferença de débito correspondente à 

obrigação previdenciária abrangida pelo parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei, salvo se integralmente 

pago no prazo de 60 (sessenta dias), contado da ciência do lançamento ou da decisão definitiva na esfera 

administrativa ou judicial; ou 

IV - falta de apresentação das informações relativas ao demonstrativo de apuração da receita corrente 

líquida referido no § 22 do art. 22. 

Parágrafo único. A critério do ente político, a diferença de que trata o inciso Ili do caput poderá ser 

incluída no parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei. 

Art. 72 Os pedidos de parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei deverão ser formalizados até o 

último dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do 

Brasil de circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção referente a 

débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Lei. 

§ 12 A existência de outras modalidades de parcelamento em curso não impede a concessão do 

parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei. 

§ 22 Ao ser protocolado pelo ente federativo o pedido de parcelamento, fica suspensa a exigibilidade 

dos débitos incluídos no parcelamento perante a Fazenda Nacional, que emitirá certidão positiva do ente, 

com efeito negativo, em relação aos referidos débitos . 

..,,......,_ § 32 Em seguida á formalização do pedido de parcelamento e até que seja consolidado o débito e 

calculado o valor das parcelas a serem pagas na forma do art. 12 desta Lei, será retido o correspondente a 

0,5% (cinco décimos por cento) da média mensal da receita corrente liquida do ano anterior do respectivo 

~o de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à 

União, como antecipação dos pagamentos a serem efetuados no momento do início efetivo do parcelamento. 

§ 42 A adesão ao parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei não afeta os termos e condições de 

abatimentos e reduções de parcelamentos concedidos anteriormente. 

Art. 82 Ao parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 

12, 1]_ e 14-B da Lei nº 1 O 522, de 19 de julho de 2002. 

Art. 92 A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda e a Procuradoria-Geral da 
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Fazenda Nacional, no âmbito das respectivas competências, editarão os atos necessârios à execução 

do parcelamento de que trata o art. 12 desta Lei. 

Art. 10. A Lei n2 8.212 de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 32-B: 

"Art. 32-B. Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações e as 

empresas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

cujas Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos 

orçamentos estão definidas pela Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964, e pela Lei 

Complementar n2 101, de 4 de maio de 2000, ficam obrigados, na forma 

estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da 

Fazenda, a apresentar: 

1 - a contabilidade entregue ao Tribunal de Controle Externo; e 

li - a folha de pagamento. 

Parágrafo único. As informações de que trata o caput deverão ser apresentadas 

até o dia 30 de abril do ano seguinte ao encerramento do exercício." 

Art. 11. (VETADO). 

~ Art. 12. Os débitos com a Fazenda Nacional de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas, relativos ao Programa de Formação do 

Património do Servidor Público - PASEP, instituído pela Lei Complementar n2 8, de 3 de dezembro de 1970, 

vencidos até 28 de fevereiro de 2013, constituídos ou não, inscritos ou não em divida ativa da União, ainda 

que em fase de execução fiscal já ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não 

integralmente quitado, serão consolidados e pagos em 240 (duzentas e quarenta) parcelas a serem retidas 

no Fundo de Participação dos Estados - FPE e Fundo de Participação dos Municípios - FPM e repassadas à 

União. 

§ 12 Os débitos cujos fatos geradores ocorrerem até 28 de fevereiro de 2013, que forem apurados 

posteriormente, poderão ser incorporados ao parcelamento de que trata o caput, mediante aumento do 

número de parcelas, não implicando no aumento do valor das prestações. 

~§ 22 Os débitos parcelados terão redução de 100% (cem por cento) das multas de mora ou de ofício, 
de 50% ( cinquenta por cento) dos juros de mora e de 100% ( cem por cento) dos encargos legais. 

§ 32 Os pedidos de parcelamento de que trata o caput deste artigo deverão ser formalizados até o 

último dia útil do terceiro mês subsequente ao da publicação desta Lei, na unidade da Receita Federal do 

Brasil de circunscrição do requerente, sendo vedada, a partir da adesão, qualquer retenção referente a 

débitos de parcelamentos anteriores incluídos no parcelamento de que trata esta Lei. 

§ 4.2 A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, do 

Ministério da Fazenda, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata o caput. 

Art. 13. O art. 22 da Lei n2 9.715, de 25 de novembro de 1998, passa a vigorar acrescido do seguinte 
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"Art.22 .......................................................................... . 

§....12 Excluem-se do disposto no inciso Ili do caput deste artigo os valores de 
transferências decorrentes de convênio, contrato de repasse ou instrumento 

congênere com objeto definido." (NR) 

Art. 14. O art. 12 da Lei n2 11.828, de 20 de novembro de 2008, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 12_ No caso de doações em espécie recebidas por instituições financeiras 

públicas controladas pela União e destinadas a ações de prevenção, 

monitoramento e combate ao desmatamento, inclusive programas de 

remuneração por serviços ambientais, e de promoção da conservação e do uso 

sustentável dos biornas brasileiros, na forma estabelecida em regulamento, há 

. isenção da incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social - COFINS . 

......................... ...................... ..................................... " (NR) 

Art. 15. O art. 26 da Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 26. Fica suspensa a restrição para transferência de recursos federais a 

Estados, Distrito Federal e Municípios destinados à execução de ações sociais ou 

ações em faixa de fronteira, em decorrência de inadimplementos objetos de 

registro no Cadin e no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 

Federal - SIAFI." (NR) 

Art. 16. A Lei n2 10.522, de 19 de julho de 2002, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 26-A: 

"Art. 26-A O órgão ou entidade que receber recursos para execução de 

convênios, contratos de repasse e termos de parcerias na forma estabelecida pela 

legislação federal estará sujeito a prestar contas da sua boa e regular aplicação, 

observando-se o disposto nos§§ 12 a 10 deste artigo. 

§ 12 Norma específica disporá sobre o prazo para prestação de contas e 

instauração de tomada de contas especial, se for o caso. 

§ 22 Quando a prestação de contas não for encaminhada no prazo estabelecido, 

será concedido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua apresentação, ou 

recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação no mercado 

financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma 

da lei. 

§ 32 Para os convênios em que não tenha havido qualquer execução física nem 

utilização dos recursos, o recolhimento à conta única do Tesouro deverá ocorrer 

sem a incidência de juros de mora, mas com os rendimentos da aplicação 

financeira. 1'i:: 
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§ 42 Apresentada a prestação de contas, o concedente deverá apreciá-la 

aprovando ou rejeitando, total ou parcialmente, as contas, de forma motivada. 

§ 5º Na ocorrência de uma das hipóteses de inadimplência previstas nos§§ 1Q a 

4º, ou no caso de as contas prestadas serem rejeitadas total ou parcialmente, o 
concedente registrará a inadimplência no sistema de gestão do instrumento e 

comunicará o fato ao órgão de contabilidade analítica a que estiver vinculado, 

para fins de instauração de tomada de contas especial, ou outro procedimento de 

apuração no qual sejam garantidos oportunizados o contraditório e a ampla 

defesa das partes envolvidas. 

§ 6º Confirmada a existência de prejuízo ao erário ou desvio dos recursos na 

forma do § 52, serão implementadas medidas administrativas ou judiciais para 

recuperação dos valores, sob pena de responsabilização solidária. 

Page 6 of 14 

§ 7º Cabe ao prefeito e ao governador sucessores prestarem contas dos recursos 

provenientes de convênios, contratos de repasse e termos de parcerias firmados 

pelos seus antecessores . .,,; 

§ 8º Na impossibilidade de atender ao disposto no § 7º, deverão ser 

apresentadas ao concedente justificativas que demonstrem o impedimento de 

prestar contas e solicitação de instauração de tomada de contas especial. 

§ 92 Adotada a providência prevista no § 8º, o registro de inadimplência do órgão 

ou entidade será suspenso, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, pelo 

concedente. 

§ 1 O. Norma específica disporá sobre o prazo para registro de inadimplência no 

sistema de gestão do instrumento e a forma de notificação prévia com os referidos 

prazos." 

Art. 17. O art. 56 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido do seguinte § 22, 

renumerando o parágrafo único para§ 1º: 

"Art. 56 ........................................................................ . 

§..1º (Revogado pela Medida Provisória nº 2187-13, de 2001). 

§ 2Q Os recursos do FPE e do FPM não transferidos em decorrência da aplicação 

do caput deste artigo poderão ser utilizados para quitação, total ou parcial, dos 

débitos relativos às contribuições de que tratam as alíneas a e e do parágrafo 

único do art. 11 desta Lei, a pedido do representante legal do Estado, Distrito 

Federal ou Município." (NR) 

Art. 18. Os arts. 12 e 32 da Lei nº 10.222, de 9 de maio de 2001, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 1f 

"Art. 12_ Os serviços de radiodifusão sonora e de som e imagens transmitidos com 

tecnologia digital controlarão seus sinais de áudio de modo que não haja elevação 
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injustificável de volume nos intervalos comerciais." (NR) ;'., ·,0-vc,P,;o.,· 

"Art. 32 O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infrator ás 

penalidades prescritas no Código Brasileiro de Comunicações." (NR) 
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Art. 19. O art. 60 da Lei n-º 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: i_ 

"Art. 60 ........................................................................ . 

§..22_ A partir de 12 de abril de 2013, em relação às operadoras e agências de 

viagem não se aplica o limite previsto no § 1-º, desde que cadastradas no 
Ministério do Turismo e que as operações previstas no caput sejam realizadas por 

intermédio de instituição financeira domiciliada no Pais. 

§ 32 O Poder Executivo disporá sobre os limites e as condições para utilização do 
beneficio. 

§ 42 O disposto neste artigo não se aplica ao caso de beneficiário residente ou 

domiciliado em país ou dependência com tributação favorecida ou beneficiada por 

regime fiscal privilegiado, de que tratam os arts. 24 e 24-A da Lei n2 9.430, de 27 

de dezembro de 1996." (NR) 

tftl'-, Art. 20. Os arts. 22, 32 e 42..A da Lei n2 11.110, de 25 de abril de 2005, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 22 

.§...22 _ As instituições financeiras públicas federais que se enquadrem nas .,,. .,.\•""" . 
disposições do§ 52 do art. 12 desta Lei poderão atuar no PNMPO por intermédiº-c,bJJ>c,.,,,,,. 
de sociedade na qual participe direta ou indiretamente, desde que tal sociedade 

tenha por objeto prestar serviços necessários à contratação e acompanhamento 

de operações de microcrédito produtivo orientado e que esses serviços não 

representem atividades privativas de instituições financeiras, devendo essa 

sociedade habilitar-se no Ministério do Trabalho e Emprego. 

§ 32 Para o atendimento do disposto no § 22 deste artigo, as instituições 
financeiras públicas federais, diretamente ou por intermédio de suas subsidiárias, 

poderão constituir sociedade ou adquirir participação em sociedade sediada no 

Brasil, sendo vedada a aquisição das instituições de microcrédito produtivo 
orientado relacionadas no § 6º do art. 1 º desta Lei. 

1 - (revogado); 

li - (revogado); 
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Ili - (revogado); 

IV - (revogado). 
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§ 42 As operações de microcrédito produtivo rural efetuadas no âmbito do Pronaf 

com agricultores familiares enquadrados na Lei n2 11.326, de 24 de julho de 2006, 

desde que obedeçam à metodologia definida no § 32 do art. 12 desta Lei, podem 

ser consideradas como microcrédito produtivo orientado, integrante do PNMPO. 

§ 52 Na operacionalização do microcrédito produtivo rural de que trata o § 42 

deste artigo, as instituições de microcrédito produtivo orientado, de que trata o § 

52 do art. 12 desta Lei, poderão, sob responsabilidade da instituição financeira 

mandante, prestar os seguintes serviços: 

1 - recepção e encaminhamento à instituição financeira de propostas de abertura 

de contas de depósitos à vista e de conta de poupança; 

li - recepção e encaminhamento à instituição financeira de pedidos de 

empréstimos, de financiamentos e de renegociação; 

Ili - elaboração e análise da proposta de crédito e preenchimento de ficha 

cadastral e dos instrumentos de crédito, com a conferência da exatidão das 

informações prestadas pelo proponente, á vista de documentação competente; 

IV - execução de serviços de cobrança não judicial; 

V - realização de visitas de acompanhamento e de orientação, e elaboração dos 

respectivos laudos e/ou relatórios; 

VI - guarda de documentos, na qualidade de fiel depositário." (NR) 

"Art. 32 ......................................................................... . 

ili....: os requisitos para a habilitação das instituições de microcrédito produtivo 

orientado e das sociedades de que trata o § 22 do art. 22 desta Lei, no PNMPO, 

dentre os quais deverão constar: 

§12 ··············································································· 

1J.L..:: o acompanhamento, por amostragem, pelas instituições financeiras 

operadoras nas instituições de microcrédito produtivo orientado, nas sociedades 

de que trata o§ 22 do art. 2º desta Lei e nos tomadores finais dos recursos; 

.................................................................................... " (NR) 
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"Art. 42-A. .................................................................... . 

§_j_2 A subvenção de que trata o caput fica limitada à respectiva dotação 
orçamentária fixada para o exercício . 

............................................................................ ....... " (NR) 

Art. 21. A Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida 
do seguinte art. 285-B: 

"Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de 

empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar 

na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende 

controverter, quantificando o valor incontroverso. 

Parágrafo único. O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e 

modo contratados." 

Art. 22. Compete ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no âmbito das 

respectivas competências: 

1 - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de depósito centralizado de ativos financeiros e de 

valores mobiliários; e 

11 - estabelecer as condições para o exercício da atividade prevista no inciso 1. 

Art. 23. O depósito centralizado, realizado por entidades qualificadas como depositários centrais, 

compreende a guarda centralizada de ativos financeiros e de valores mobiliários, fungíveis e infungíveis, o 

controle de sua titularidade efetiva e o tratamento de seus eventos. 

Parágrafo único. As entidades referidas no caput são responsáveis pela integridade dos sistemas por 

elas mantidos e dos registros correspondentes aos ativos financeiros e valores mobiliários sob sua guarda 

centralizada. 

Art. 24. Para fins do depósito centralizado, os ativos financeiros e valores mobiliários, em forma física 

ou eletrônica, serão transferidos no regime de titularidade fiduciária para o depositário central. 

§ 12 A constituição e a extinção da titularidade fiduciária em favor do depositário central serão 

realizadas, inclusive para fins de publicidade e eficácia perante terceiros, exclusivamente com a inclusão e a 

baixa dos ativos financeiros e valores mobiliários nos controles de titularidade da entidade. 

§ 22 Os registros do emissor ou do escriturador dos ativos financeiros e dos valores mobiliários devem 

refletir fielmente os controles de titularidade do depositário central. 

§ 3Q Os ativos financeiros e valores mobiliários transferidos na forma do caput: 

1 - não se comunicarão com o patrimônio geral ou com outros patrimônios especiais das entidades 

qualificadas como depositário central; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil 03/._Ato2011-2014/2013/Lei/Ll 281 0.htm 7/8/2013 



Ll2810 Page 10 of 14 

li - devem permanecer nas contas de depósito centralizado em nome do respectivo titular efetivo ou, 

quando admitido pela regulamentação pertinente, de seu representante, até que sejam resgatados, retirados 

de circulação ou restituídos aos seus titulares efetivos; e 

Ili - não são passíveis de constituição de garantia pelas entidades qualificadas como depositários 

centrais e não respondem pelas suas obrigações. 

§ 4º O depositário central não pode dispor dos ativos financeiros e dos valores mobiliários recebidos 

em titularidade fiduciária e fica obrigado a restituí-los ao seu titular efetivo ou, quando admitido pela 

regulamentação pertinente, ao seu representante, com todos os direitos e ónus que lhes tiverem sido 

atribuídos enquanto mantidos em depósito centralizado. 

Art. 25. A titularidade efetiva dos ativos financeiros e dos valores mobiliários objeto de depósito 

centralizado se presume pelos controles de titularidade mantidos pelo depositário central. 

Parágrafo único. A transferência dos ativos financeiros e dos valores mobiliários de que trata o caput 

dá-se exclusivamente em conformidade com instruções recebidas. 

Art. 26. Aplica-se o disposto no art. 63-A da Lei nº 10.931, de 2 de agosto de 2004, à constituição de 

quaisquer gravames e ônus sobre ativos financeiros e valores mobiliários objeto de depósito centralizado, 

independentemente da natureza do negócio jurídico a que digam respeito. 

Art. 27. Permanece aplicável às ações e aos valores mobiliários emitidos com amparo no regime da 

Lei nº 6.404. de 15 de dezembro de 1976, o disposto no seu art. 41, observando-se, no que couber, os 

procedimentos fixados nesta Lei. 

Art. 28. Compete ainda ao Banco Central do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários, no ãmbito 

das respectivas competências: 

1 - autorizar e supervisionar o exercício da atividade de registro de ativos financeiros e de valores 

mobiliários; e 

11 - estabelecer as condições para o exercício da atividade prevista no inciso 1. 

Parágrafo único. O registro de ativos financeiros e de valores mobiliários compreende a escrituração, 

o armazenamento e a publicidade de informações referentes a transações financeiras, ressalvados os sigilos 

legais. 

Art. 29. Aplicam-se às entidades autorizadas a exercer a atividade de depósito centralizado e às 

entidades autorizadas a exercer a atividade de registro de ativos financeiros e de valores mobiliários, e a 

seus administradores e membros de conselhos fiscais, consultivos e assemelhados, as mesmas 

penalidades, medidas coercitivas e meios alternativos de solução de controvérsias previstos na legislação 

especial aplicável às câmaras e prestadores de serviços de compensação e liquidação. 

Art. 30. O § 2Q do art. 34 da Lei nQ 6.404, de 15 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
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"Art. 34 ........................................................................ . 

·········································································-···················· 

.§...2.Q Somente as instituições financeiras autorizadas pela Comissão de Valores 

Mobiliários podem manter serviços de escrituração de ações e de outros valores 
mobiliários . 

.................................................................................... " (NR) 

Art. 31. O caput do art. 24 da Lei nQ 6.385, de 7 de dezembro de 1976, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores 

mobiliários, cujo exercício será privativo das instituições financeiras, entidades de 

compensação e das entidades autorizadas, na forma da lei, a prestar serviços de 

depósito centralizado . 

.................................................................................... " (NR) 

Art. 32. O art. 167 da Lei nQ 6.015, de 31 de dezembro de 1973, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 

"Art. 167 ...................................................................... . 

li - ································································ ....... ······· ... . 

30. da sub-rogação de dívida, da respectiva garantia fiduciária ou hipotecária e 

da alteração das condições contratuais, em nome do credor que venha a assumir 

tal condição na forma do disposto pelo art. 31 da Lei n2 9.514, de 20 de novembro 

de 1997, ou do art. 347 da Lei nQ 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, 

realizada em ato único, a requerimento do interessado instruído com documento 

comprobatório firmado pelo credor original e pelo mutuário." (NR) 

Art. 33. O art. 31 da Lei nQ 9.514, de 20 de novembro de 1997, passa a vigorar acrescido do seguinte 

parágrafo único: 

"Art. 31. 

Parágrafo único. Nos casos de transferência de financiamento para outra 

instituição financeira, o pagamento da divida à instituição credora original poderá 

ser feito, a favor do mutuário, pela nova instituição credora." (NR) 

Art. 34. A Lei n2 9.514, de 20 de dezembro de 1997, passa a vigorar acrescida do seguinte Capítulo li-
A: 
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"CAPÍTULO li-A 

DO REFINANCIAMENTO COM 

TRANSFERÊNCIA DE CREDOR 

Art. 33-A. A transferência de divida de financiamento imobiliário com garantia real, de um credor para 

outro, inclusive sob a forma de sub-rogação, obriga o credor original a emitir documento que ateste, para 

todos os fins de direito, inclusive para efeito de averbação, a validade da transferência. 

Parágrafo único. A emissão do documento será feita no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis após a 

quitação da divida original. 

Art. 33-B. Para fins de efetivação do disposto no art. 33-A, a nova instituição credora deverá informar 

á instituição credora original, por documento escrito ou, quando solicitado, eletrônico, as condições de 

financiamento oferecidas ao mutuário, inclusive as seguintes: 

1 - a taxa de juros do financiamento; 

li - o custo efetivo total; 

111 - o prazo da operação; 

IV - o sistema de pagamento utilizado; e 

V - o valor das prestações. 

§ 1Q A instituição credora original terá prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento 

das informações de que trata o caput, para solicitar á instituição proponente da transferência o envio dos 

recursos necessários para efetivar a transferência. 

§ 2Q O mutuário da instituição credora original poderá, a qualquer tempo, enquanto não encaminhada 

a solicitação de envio dos recursos necessários para efetivar a transferência de que trata o§ 1Q, decidir pela 

não efetivação da transferência, sendo vedada a cobrança de qualquer tipo de ônus ou custa por parte das 

instituições envolvidas. 

§ 3Q A eventual desistência do mutuário deverá ser informada à instituição credora original, que terá 

até 2 (dois) dias úteis para transmiti-la à instituição proponente da transferência. 

Art. 33-C. O credor original deverá fornecer a terceiros, sempre que formalmente solicitado pelo 

mutuário, as informações sobre o crédito que se fizerem necessárias para viabilizar a transferência referida 

no art. 33-A. 

Parágrafo único. O credor original não poderá realizar ações que impeçam, limitem ou dificultem o 

fornecimento das informações requeridas na forma do caput. 

Art. 33-D. A instituição credora original poderá exigir ressarcimento financeiro pelo custo de originação 

da operação de crédito, o qual não poderá ser repassado ao mutuário. 
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§ 12 O ressarcimento disposto no caput deverá ser proporcional ao valor do saldo devedor apurado à 

época da transferência e decrescente com o decurso de prazo desde a assinatura do contrato, cabendo sua 

liquidação à instituição proponente da transferência. 

§ 22 O Conselho Monetário Nacional disciplinará o disposto neste artigo, podendo inclusive limitar o 

ressarcimento considerando o tipo de operação de crédito ou o prazo decorrido desde a assinatura do 

contrato de crédito com a instituição credora original até o momento da transferência. 

Art. 33-E. O Conselho Monetário Nacional e o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, no ãmbito de suas respectivas competências, expedirão as instruções que se fizerem necessárias à 

execução do disposto no parágrafo único do art. 31 e nos arts. 33-A a 33-D desta Lei. 

Art. 33-F. O disposto nos arts. 33-A a 33-E desta Lei não se aplica às operações de transferência de 

dívida decorrentes de cessão de crédito entre entidades que compõem o Sistema Financeiro da Habitação, 

desde que a citada transferência independa de manifestação do mutuário." 

Art. 35. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 36. Revogam-se os_§_§j_Q e 3° do art. 1° e o art. 3° da Lei nº 11.828. de 20 de novembro de 2008. 

Art. 37. Revoga-se o parágrafo único do art. 293 da Lei nQ 6.404 de 15 de dezembro de 1976. 

Art. 38. Revogam-se o §2.Q do art. 25 da Lei nQ 9.514 de 20 de novembro de 1997, e o art. 6Q da Lei 

nQ 12.703, de 7 de agosto de 2012. 

Brasília, 15 de maio de 2013; 192Q da Independência e 125Q da República. 

DILMA ROUSSEFF 

Guido Mantega 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 16.5.2013 
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a MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal Do Brasil 

CNPJ: 07.954.605/0001-60 

Nome Empresarial: MUN!CIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUN!CIPAL:07954605000160 

RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DA REABERTURA DA LEI Nº 11.941 DE 27 DE MAIO 
DE 2009 

A pessoa jurídica acima identificada solicitou o parcelamento de débitos da Reabertura da Lei n° 
11.941, de 2009 - RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Saldo Remanescente dos Programas Refis, 
Paes, Paex e Parcelamentos Ordinários - Art. 3° de que trata a Lei n° 11.941 de 2009. 

Este pedido de parcelamento somente produzirá efeitos com o correspondente pagamento da primeira 
prestação, em valor não inferior ao estipulado no art. 10 da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 7, de 
2013, que deve ser efetuado até o último dia útil de 11/2013, com código de receita 3932. 

O DARF para pagamento da 1 o prestação está disponível para impressão nas páginas da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na Internet. 

Confirmação recebida via Internet 
Pelo Agente Receptor SERPRO 
em 20/11/2013 às 10:48:54 (horário de Brasília) 
Recibo: 00023999899034945690 
Certificação Digital: 45F9 4EC8 894F 1716 60BD C131 
A356 FB94 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4 

20/11/2013 



Aprovado pela IN!RFB nº 736/07 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME/ TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICI 

02 PERIODO DE APURAÇÃO 

03 NÜMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÜMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

f------------------------ 08 VALOR DA MULTA 
DARF válido para pagamento até 29/11/2013 
DomicUlo tributário informado; FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 
09 VALOR DOS JUROS E/OU 

ENCARGOS DL - 1025/69 

10 VALOR TOTAL 

29/11/2013 

07 .954.605/0001-60 

3932 

29/11/2013 

100,00 

100,00 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 

Reabertura-Lei nº 11.941, de 2009 • Pare 20/11/201310:57;44 

85650000001-8 00000064333-8 31079546050-3 00139323333-1 

l li li li l l Ili li li llll l li li llUll llll l li li l 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

~ Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME/ TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICI 

02 PERIODO DE APURAÇÃO 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÜMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

i-----------------------j08 VALOR DA MULTA 
DARF válido para pagamento até 29/11/2013 
Domicilio tributário informado: FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 
09 VALOR DOS JUROS E/OU 

ENCARGOS DL • 1025169 

10 VALOR TOTAL 

2"vla 

29/11/2013 

07.954.605/0001-60 

3932 

29/11/2013 

100,00 

100,00 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 

Reabertura-Lei nº 11.941, de 2009 • Pare 20{11!201310:57:44 

85650000001-8 00000064333-8 31079546050-3 00139323333-1 

l l li li li Ili Ili li li llll li li l li li li llll l li li l 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 
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20/11/2013 - BANCO 00 BRASJL - 14:24:57 
000816973 01'/4 

COMPROVANTF. DE PAliAMENTOS COM COO. BARf!A 

·-- ---·-- - .-- - -· .. -·-- - ---- ··- .. · - ~- -- :_: ; :: - ----- ::·::.:::. :. 

AG, ARRECADADOR 
CNC 001 - 0008 -
COO!GO DE BARRAS 

DATA DO PAGAMENTO 
PERIODD OE APURACAO 
NUMERO DO CPF 
COOIGO DA RECEITA 
NUMERO OE REFERENCIA 
DATA 00 VENCIMENTO 
RECEITA BRUTA ACUMULADA 
PERCENTUAL 
VALOR 00 PRINCIPAL 
VALOR DA MULTA 
VALOR DOS JUROS 
VALOR TOTAL 

85670000001 000000643]3 
31079546050 00139263333 

20/11/2013 

100,00 
______ :-------------------------- __:_:;-: .. :.:::;;:-.::::~,- ·-·-· 

NR,AUTENlICACAO 0. 09C, 2B9. :JE8 .C88. 8 lb 

-----



..... 

o 
02 PERIOOO DE APURAÇÃO 29/11/2013 

MINISTÉRIO DA FAZENDA .. 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 07.954.605/0001-60 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 04 CODIGO DA RECEITA 3932 

DARF 05 NUMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 29/11/2013 

01 NOME / TELEFONE 07 VALOR PRINCIPAL 21.149,36 
MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICI 

08 VALOR DA MULTA 

DARF válido pam pagamento até 29/11/2013 
Oomíclllo tributário informado: FORTALEZA 09 VALOR DOS JUROS E/OU 
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS DL • 1025/69 

10 VALOR TOTAL 21.149,36 
,·, , . ,~,. ( I 1 • ' \ ,, ~., ,.1 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somenle nas 1' e 2' vias) 

Reabertura-Lei n• 11.941, do 2009 • Pare 27/11/201311:29:25 

85620000211-6 49360064333-9 31079546050'3 00139323333-1 1

,,. r: 

lillllllllll li Ili lllll 111111111111111111 
DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 

:z: n <<<<"'D:::oo:zg::z:-oo nn:,,- ' <S>N 

8""'' ' '""" ::o 11 ::x>::i>::r>::>rnm::x>c:o§i:~~ n• ' 
.,..._ 

• 11 r-r-rr-::on-13: - ' "' e:::: :x,. H oooonm=>ES~;:Bd:l> C,.11$)::l> 1 o 
S ;j ;:x;r:::0:::0::::092::;::c,oooog C::,$::01 c;c e,,..._ _,., ' -o <O N mi, ~oog---1~0 o o m, "' -.J.., 
:z 11 00::J:> c::c,<~~80-0 rn I n 1 o =-
;:::! !I ;;icn~.,~~m m:r> ,,. ' < w 
n íi '?= ::o c:::z::x:i:::::on:t>~ o;,(5:10( ,,. 

ª(S):C,, 1 =i 
/ ~ \\ :::o!:;% ;;~CP.~~-ox "'o ' :::::,Q:)0 1 m :i> I' O:J>E2 :i>~ça!!! $52 ,,. ''" o oi: v:i ,:, n:z::rn-1 :i>- "' ' ' ' m í· :::t=- c::-z:r> i::-,o ' "' :i r- Ê 0

~ E::i : -o :» 
:» z 

li r- >"' e:, n ,, :» 
~ o ,, o 

li :e> m o ,. :z 
" "'"" - o ,, -cn íis ,, 

"''" o, n " -.JN 

\! "'"' "' "' '" '" "' o ,,. 
"' ="" :;e ~ 
'" t! e,,"' 

' s,~, n ~ 

r. ' cn- o - " 
,,,_ o 

"' " "' 
,. 

<S>= 
"" 

,, 
NISH . .0 ; :» 

1, w-w "' ""' :: "' -we,; !: "' -:-- .... ·.:.ois ,, ,,. 
"' C? -'-'"" ' "' •: - -._r,.,;, a, ' 
..,_ 

·"" = rv:..,:,= ""~ = s:w:...; ...... ~ .. 
~ 

,, 
-....::w N <.TI = ' "' w w;,.:.,.; w-, 

"" o, 



MINISTÉRJO DA FAZENDA . . 
~ SECRETARJA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 

. ..- -DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA 

Processo: 10380-723.948/2013-96 

Interessado: CNPJ: 07.954.605/0001-60-MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Ex1;rato do Processo 

INFORMAÇÕES DO PROCESSO 

Processo: · 10380-723.948/2013-96 (Cobrança - Digital). desmembrado do [0380-000.933/2009-70. 

Situação/providência: A TJVO Início da situação: 03/05/2013 

Forma de cadas~amento: Mígração do PROFISC Data de cadastramento: 03/05/20 !3 
Origem do CT: Declaração 

UA de controle: 03.101.00 FORTALEZA 

UA de lavntura: 03.101.00 FORTALEZA 

UA de jurisdição: 03.101.00 FORTALEZA 

UA de localização: 03.101.00 FORTALEZA 

Localização COMPROT: 0114530-4 SERV CONTROLE ACOMP TRIBUT ARIO-DRFFOR-CE 

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO 

C!',PJ: 07.954.605/000\-60 A T!V A REGULAR 

MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Endereço: R GENERAL BEZERRIL, 755 - CENTRO - FORTALEZA - CE 

CEP: 60115-190 

PROCESSO(S) VINCULADO(S) 

Processo vinculado: 10380~000.933/2009-70 Data:, 13/05/2013 Tipo: Desmembramento 

Motivo do desmembramento: PARCELAMENTO 

CT/EVENTOS/COMPONENTE 

Receita 1 _·· PAIEX 1. ···-~·······~ IT\ TPrr , :! :--,%=·, · :::~:/:r#_i:{t,:~]1;; ~~~~ôi'.-~:-/_.;'.:f~ul~ :1 IN77/J -~Cp.Fis~. .· .. . ·. ' :5:,·,·::, '·.• ,:\:,,: . multa- :::,::~í"ta:-':·':.,·, ·mora' -98. ·. fins penais 

·-:- --~·, - -::.·--:'.· -;--'"".:"'.": ~: __ ,.-'.· ·:·>-,,--.---:~.::-,a1(_.,.._- _ __,, :·-· 1; '.% _· '-: ·: .. :,-.::-: :--·:--"":-·_'·;::.,_:";,-:-"_-·;.! ... '·· : .. :·-·_,,·,.:. ,·/" 
Extinções/ Even'tôSisa1do /\ ,. 1 - - · ----, • c1p ,-.- . · , · . · · . mrilta: ::> .......... /._-:':.:::/t:/i?r':L.--. · . .- __ ,- __ .- . · ·· · ·. ·· · · :•,: ·:, .·••ty!.>! .. 'Rén' '·''ârj•·.• ' 

- •. ·,- .--:·· :. , - _. ·:.'·'::, ,,·.::-:;.;\,:':':':\-· 1 r_;-.;:,:r.t i ,-,:,--_;''.· '.·. _ ,,o;-,- ",-_ _,C:(Ç0.7;L ,.,/, .-:-'·:' ·;' •c:·'·J.,' 

1 3703 7 06/2006 l MENSAL REAL 38.582.2, 14/07/2006 1 1 s 1 N 1 N 
Rcc~bido de; 10380-000.933/2009-70 38.582,21 . . 

.'.lido de Princi~a/ e/ Multa de Mora 38.582.2 Devedor 
Tributo PASEP 

. ! 3703 7 0712006 l MENSAL REAL 308.144,33 [5/08/2006 1 1 s 1 N 1 N 
IRcccbido de: 10380-000.933/2009-70 308,144.33 

. 

k'a!do de Princi~a] e/ Multa de Mora 308.l44.33 DcVcdor 
'Tributo PASEP 

3703 1 08/2006 l MENSAL REAL 243.879.46 !5/09/2006 1 s 1 N 1 N 
Recebido de: 10380-000.933/2009-70 243.879.4, 
IC:aldo de Priná-al e/ Multa de Mora 243.879.4 ncvcdor 
Tributo P ASEP 

3703 1 09/2006 l MENSAL REAL 182.120.!3 13/10/2006 1 

' 

s 1 N 1 N 
Recebido de: 10380-000.933/2009-70, 182.120,13 
li.:aldo de Princi"al e/ Multa de Mora 182.120,13 ncvcdor 
Tributo PASEP ' 

3703 1 10/2006 1 MENSAL REAL 297.195,321 14/l l/2006 1 1 s N 1 N 
Recebido de: 10380-000.933/2009-70 297.195.32 

aldo de Princina] ,e/ Multa de Mora 297.195,321 IDevcdor 
Triouto PASEP 

3703 l ll/2006 1 MENSAL REAL 261.880,91 ' [5/[2/2006 1 1 s N 1 N 
·R-cccbido de: 10380-000.933/2009-70 261.880,91 

. . 
1c_,·aldo de Princ"I="al e/ Multa de Mora 

-
261.880 91 ncvedor 

ITribut~ PASEP J 
_j 

\Í .,r_ 
'1 --' 

10380-723.948/2013-96 1 /2 ,º --'., 
v 

'.r v· 

----



Processo: 10380-723.948/2013-% 

Interessado: CNPJ: 07.954.605/0001~60- MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Extrato do Processo 

3703 I [2/2006 I MENSAL 1 REAL 212.978.731 15/01/2007 1 
' 

S 1 N 1 N 
!Recebido de: 10380"000.933/2009-70 212.978.731 

aJdo de Princinal cJ Multa de Mora 212.918.731 h,..vedor 
Tributo PASEP '· 1 

3703 1 01/2007 1 MENSAL : REAL 1 174,754;9 [5/02/2007 1 s 
' 

N 1 N 
Recebido de: !0380-000.933/2009-70 1 174.754.97 
i:.::aldo de Princinal cJ Multa de Mora 1 174.754.97 Devedor 
Tributo.PASEP 

1 3703 1 02/2007 1 MENSAL' 1 REAL 192,927.23 • · 15/03/2007 1 1 s 1 N 1 N 
Recebido de: 10380-000.933/2009-70 192.927,23 
aldo de Prineínal cJ Multa de Mora 192.927 23 lnevedor 

Tributo PASEP ' 

3703 1 03/2007 1 MENSAL 1 REAL 214.320,12 13/04/2007 1 1 s I, N 1 N 
Recebido de: 10380-000.933/2009-70 214.320.12 
~a!do de Princinal e/ Multa de Mora 1 214.320 12 Devedor 
Tributo PAS.EP 

' 3703 1 04/2007 1 MENSAL 1 REAL 212.054,73 15/05/2007 1 1 s 1 N 1 N 
Recebido de: !0380-000.933/2009-70 212.054,73 

' 

aldo de Pr~ncioa! e/ Multa de Mora 212.054,73 nevcdor 
Tributo PASEP 

3703 i 05/2007 1 MENSAL 1 REAL 147.283.58 15/06/2007 1 1 s 1 N 1 N 
Recebido de: 10380-000,933/2009-70 147.283,58 
aldo de Princinal cJ Multa de Mora 147.283.58 Devedor 

Tributo PASEP 1 
1 

1 3703 , 06/2007 1 MENSAL 1 REAL 44.797.5 13/07/2007 1 1 s N 1 N 
[Recebido de; 10380-000.933/2009-70 ' 44.)97,5 
lsaldo de Princinal e/ Multa de Mora 44.797.5 Devedor 
1 Tributo PASEP 
1 

1 3703' 1 08/2007 1 MENSAL 1 REAL 52.4 20/09/2007 . 1 1 s 1 N 1 N 1 
!Recebido de: 1 0380-000.933/2009-70 52.47 
~aldo de Princinal e/ N1ulta de Mora 52,47 Devedor 1 
:Tributo PASEP 

1 3703 1 02/2008 1 MENSAL 1 REAL 195.315.85 1 20/03/2008 1 1 s 1 N 1 N 1 
!Recebido de: 10380-000.933/2009-70 195.315.85 ' ! 

~a!do de Princinal e/ Multa de Mora 195.315 85 !Devedor 1 
JTnbuto PASEP ' 

10380-723.94812013-96 2/2 
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-
MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal Do Brasil 

CNPJ: 07.954.605/0001-60 

Nome Empresarial: MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICIPAL:07954605000160 

RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DA REABERTURA DA LEI Nº 11.941 DE 27 DE MAIO 
DE 2009 

A pessoa jurídica acima identificada solicitou o parcelamento de débitos da Reabertura da Lei nº 
11.941, de 2009 - RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente -
Art. 1º de que trata a Lei n° 11.941 de 2009. 

Este pedido de parcelamento somente produzirá efeitos com o correspondente pagamento da primeira 
prestação, em valor não inferior ao estipulado no art. 40 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 7, de 
2013, que deve ser efetuado até o último dia útil de 11/2013, com código de receita 3926. 

O DARF para pagamento da 1 ° prestação está disponível para impressão nas páginas da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na Internet. 

Confirmação recebida via Internet 
Pelo Agente Receptor SERPRO 
em 20/11/2013 às 10:48:54 (horário de Brasília) 
Recibo: 00023999899034945720 
Certificação Digital: 45F9 4EC8 894F 171B 60BD C131 
A356 FB94 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4 

20/11/2013 



Aprovado pela IN/RFB n" 736/07 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME I TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNlCI 

02 PERIODO DE APURAÇÃO 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

f-.,,-,---:-:,-:---------,-----,-.,-------j 08 VALOR DA MULTA 
DARF válido para pagamento até 29/11/2013 
Domicilio tributário informado: FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 
09 VALOR DOS JUROS E/OU 

ENCARGOS DL - 1025/69 

10 VALOR TOTAL 

29/11/2013 

07 .954.605/0001-60 

3926 

29/11/2013 

100,00 

100,00 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA {Somente nas 1ª e 2ª vias) 

Reabertura-Lei nº 11.941, de 2009 - Pare 20/11/201310:53:54 

85670000001-6 00000064333-8 31079546050-3 00139263333-3 

111111111111111111111111111111111111111111111 
·-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprovado pela IN/RFB nº 736/07 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME I TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICI 

02 PERIODO DE APURAÇÃO 

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 

04 CÓDIGO DA RECEITA 

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

f---------------,----:---------108 VALOR DA MULTA 
DARF válido para pagamento até 29/11/2013 
Domicilio tributário informado: FORTALEZA 

NÃO RECEBER COM RASURAS 
09 VALOR DOS JUROS E/OU 

ENCARGOS DL -1025/69 

10 VALOR TOTAL 

2"via 

29/11/2013 

07 .954.605/0001-60 

3926 

29/11/2013 

100,00 

100,00 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA {Somente nas 1ª e 2ª vias) 

Reabertura-Lei nº 11,941, de 2009 - Pare 20/11/201310:53:54 

85670000001-6 00000064333-8 31079546050-3 00139263333-3 

I Ili li li Ili Ili li li l~ll li li li li 111111111111111 

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 



- MINISTÉRIO DA FAZENDA 

02 PeRiOOO DE 1'PVAAÇÃO 29/11/2013 

SECRETARIA 0A RECEITA FalERAL DO BRASIL 03 00 cPF OU CNPJ 07.954.605/0001-60 

Docam•nto de Arr&cacfaç:io de Recaltas Fedetais 04 COOIGO DA RECEITA 3932 

DARF 05 NOJ.!ERO DE '<UEReNCIA 

06 DÃTADEVENCIMENTO 29/11/2013 

01 NOME ITELEFONE 07 VALOR PRINCIP"1. 100,00 
MUNICIPIO oe FORTALEZA PREFEnllRA MUNICl 

08 VALOR DA MULTÃ 

DARF válido para pagamooto a1é 2!1111/2013 
Ooffliclllo trlbul4rio infcrmado: FORTALEZA 09 VALOR OOS JUROS E/OU 
NÃO RECEBER COM RASURAS ENCARGOS OI. -1025169 

10 V"1.0R TOT"1. 100,00 

i 11 AlJlcNTJCAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1" o 2• vias) 

'! i ' ' 
Rf•t CP...._,,-1U41,.,100f:.PtltÇ; a,11Qlt:l:il:!l:l'=,IC 

8565OOO0001.S 0000006433$.8 31079546050-3 001393233331 

1m11111111111111111111111111111111111111 
i 

------------------······----------------------------------------------------------------~-----------------~-------
OARF emitido em r:ll.l$S vias. Recone nas linhas~ e efetue o pagamento na rec,e ~ autorizada. 

20/l 1/Zíl13 
0006' R973 BANCO DO BRASIL 14.22.01 

0170 
RECIBO DE DEBITO MJ\t..{iJE EMBORRACHADO 

CLIENTE: PMF SEC F IN MUN 
AGENCIA: 0008-6 CONTA: 
NUMERO DO DOCUMENTO · 
VALOR EM ESPEC!E ·····: ......... 

20.511)-6 
15B5 

?00,0~ 

20/11/2013 - BANCO DO BRASTl 
000816973 

COMPROVANTE DE PAGAMENfUS COM COO.BARRA 
.: -· -::. ::.;;-... ---··· '" -·· --- , ..... -· - -- .. ,--- -- .. :...:;.-:..::....; . .:.:.;:.·, :.. -~·...:.:...: ' .. -· . 
AG. ARRECADADOR 
CNC 001 - 0008 -
CODIGD DE BARRAS 

DATA DO PAGAMENTO 
PERIODO DE APURACAO 
NUMERO DO CPF 
COOIGO DA RECEITA 
NUMERO DE REFERENCIA 
DATA DO VENCIMENTO 
RECEITA BRUTA ACUMULADA 
PERCENTUAL 
VALOR DO PRINCIPAL 
VALOR DA MULTA 
VALOR DOS ,JUROS 
VALOR TOTAL 

85650000001 00000064333 
31079546050 00139323333 

20/11/201'.l 

100,00 
==;:::=.:;;=:::======::.::. :;·--·-··- -----·-- ---- -------- ···----- - - -__ ,; 
NR.AUTENTICACAO l.716.321.E94.240.881 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

Documento de Arrecadação de Receitas Federais 

DARF 

01 NOME/ TELEFONE 
MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICI 

02 PER 000 OE APURAÇÃO 

03 NÚMERO 00 CPF OU CNPJ 

04 CÔDIGO DA RECEITA 

1!5 NUMERO OE REFER CIA 

06 DATA DE VENCIMENTO 

07 VALOR PRINCIPAL 

1---------------------~08 VALOR DA MULTA 
DARF válido para pagamento até 29/11/2013 
Domicilio tributário informado: FORTALEZA 
NÃO RECEBER COM RASURAS 

09 VALOR DOS JUROS E/OU 
ENCARGOS DL -1025/69 

10 VALOR TOTAL 

..... 
29/11/2013 

07.954.605/0001-60 

3926 

29/11/2013 

62.752,56 

62.752,56 

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1• e 2' \àas) 

Reabertura-Lei n-11.sc1, da 2009 - Pare 27N11201311:27:.42 

85610000627-4 52560064333-8 31079546050-3 00139263333-3 

IIIIIIIIII IIII Ili lllll 11111111111111111 
OARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL ,DO BRASIL - RFB 

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA 

Processo: 10380-724.317/2013-94 

Interessado: CNPJ: 07.954.605/0001-60- MUNfCIPIO DE FORTALEZA 

Extrato do Processo 

INFORMAÇÕES DO PROCESSO 

Processo: I0380-724.317/2013-94 (Auto de infração· Digiml) 

Situação/providência: ATIVO Início da situação: 28/09/2012 

Forma de cadastramento: Migra~ão do PROFISC Data de cadastramento: !6/05/2013 

. Origem do CT: Ação Fiscal 

UA de controle: 03.101.00 FQRT)\LEZA 

U,\ de lavratura: 03.!0L00 FORTALEZA 

CA de jurisdição: 03,101.00 FORTALEZA 

UA de localização: 03.1 O 1.00-FORTALEZA 

Localização COMPROT: 0114530-4 SERV CONTROLE ACOMP TRTBUTARIO-DRFFOR-CE 

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO 

CNPJ: 07,954.605/0001-60 ATIVA REGULAR 

MUNIC!PIO DE FORTALEZA 

Endereço: R GENERAL BEZERRIL. 755 - CENTRO- FORTALE,ZA- CE 

CEP: 60115-!90 

AUTO DE INFRAÇÃO - ·Pasep Nro. SIEF: 0310100 2013 000000003929247 

Data da lavratura: l5Jl2/2008 ./ Data da ciência: 2~/12/2008 /" Tipó da ciência': PESSOAL 

MatriCula(s) do(s) auditor(es): 881214 ! 169403 

Número do RPF / MPF: 49908 

CT/EVENTOS/COMPONENTE 

Receita 1. ·:·~A/EX- -t:- P<r!oõo· ,,; 
J,{: 

---·-,-,·:, 

Cf ili .j ~ 'fN77/j .'-Rcp;Fisc. 
,.-, ·: 

,,,, ),,,, ... ' ·":. :_ -98 ·-> {il'.IS;pcnais 
,., / ,. ,,, ',·,_ . ' ·,·,,, 

', . ' .. '."-."-:":·'.:,--:,_:_· ·;:·:·;:.-":·"'::.' :-,::.:: 1/\.C ,. ·<_;, ,>' .;;,, 
'. ;·······.,, 

'•, 

'" _,,_•:.::, ' ' 

:Extinções/ Evcrito_s /,SaMO ',, ,;,/,,?, '~ '/ ',\}, /j~~ 'Z ,,.·::~.-.:.-,.<:::., .:,--· '-::' ' ' ,·· '', ',, .. , ,,,,.' ·' 
' 

2999 1 10/2004 1 MENSAL REAL 67,901,0' 75,0( [2/ll/2004 1 ,1 /.frt-/2009 N 1 N 1 N 
ilido de Piincioal e Multa Vinculada 67.901.02 75,0 cvcdor --

Tribmo PASEP 

2999 1 ! l/20ú4 1 MENSAL REAL 1 170,472,47 75,0Q 1511212004 1 2 110 ,lL2009· N 1 N 1 'N 
Saldo de PrincinaJ e Multa Vinculada 1 l 70.472.471 75.0 cvcdor -
Tributo.PASEP - ' 

' . 

2999 1 !2/2004 i MENSAL REAL 1 237.995,05 75.oa 14/01/2005 1 21/0 l/2009 N 1 N· 1 N 
llldo de Princinal e Multa Vinculada 1 237.995,051 750 cvcd0r ,, ' 

Tributo PA.SEP 

2999 1 01/2005 1 MENSAL REAL 1 36,977,7G 75.Da 15/02/2005 1 2!10112009 N 1 N 1 N 
a!do de Princioal e Multa Vinculada 1 36.977,761 75.0 cvcd01' 

Tributo PASEP 1 
1 

' 
2999 I 02/2005 1 MENSAL REAL 1 l 89.023,35 75,0íl 15/03/2005 1 21/01/2009 N 1 N 1 N 

aldo de Princioal e Multa Vinculada 1 189,023.35 75.0ílDcvcdor 

Tributo PASEP 

2999 1 03/2005 1 MENSAL REAL 1 51.283,071 75,00 15104/2005 1 2110112009 N 1 N 1 N 
ald0 de Princinal e Multa Vinculada 1 5 l .283,071 75.0 cvcdor 

Tributo P ASEP 

2999 1 05/2005 1 MENSAL REAL, 1 167.994,97 75,oa 15/06/2005 1 21/01/2009 N 1 N 1 N 
a!do de Princioal e Multa Vinculada -1 167 .994'.971 75.0r;ncvcdor 

1Tributo PASEP 

2999 I 06/2005 1 MENSAL REAL 1 19! .228,96 75,üa 15/0712005 1 21/01/2009 N 1 N 1 N 
!Saldo de Princina! e Multa Vinculada 1 191.228.98 75.0< cvcdor 

ITributo PASEP 
' 

10380.. 724.3t7/2013~94 1/2 



10380-724.317/2013-94 Procc:,;so: 

[nreressado: CNPJ: 07.954.605/0001-60- MUNIC!P!O DE FORTALEZA 

2999 I 07 /2005 I MENSAL 
aldo de Princ~t e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 l 08/2005 1 MENSAL 
aldo de Princi-al e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 1 09/2005 f MENSAL 
~a!do de Pfinci"al e Multa Vinculada 
Tributo PASEP. 

2999 1 l 0/2005 1 MENSAL 
aldo de Princi"al c Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

i 2999 1 ! 1 /2005 1 MENSAL 
~aldo do.:: Princi"al e Multa Vinculada 

[Tributo PASEP 

2999 i 12/2005 1 MENSAL 
11:;:a]do de Princi"a\" e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

1 REAL ·I 
7 

l REAL l 
1 

1 REAL I 
1 

1 REAL 1 

1 

1 REAL 1 

1 

1 REAL 1 
7 

Extrato do Processo 

188.142,781 
188.142.7§1 

332.678,991 
332.678,991 

l54.0l4,68Í 
154.014.681 

142.275,051 
142.275 051 

236,949,0ol 

236,949 ºº' 
316.110.l li 
316.l lOJ JI 

. 

75,0íl lS/08/2005 I 21/01/2009 I N I N I 
75.0flT"lcvcdor 

75,00 15/09/2005 1 21/01/2009 1 N I N 1 
75,011ncvcdor 

75.0d 14/10/2005 1 21/01/2009 1 N I N 1 

75.nnncvcdor 

75,0rl 14/11/2005 1 21/01/2009 1 N I N 1 
75.0 "'cvcdor 

. 

75,N 15/12/2005 1 21/01/2009 1 N I N 1 
75.0 "'cvcdor 

75,00 13/01/2006 1 21/01/2009 1 N I N 1 
75,0llDcvcdor 

10380-724.317/2013-94 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

2/2 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
~ SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB 

~- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM FORTALEZA 

Processo: 10380-730.645/2012-49 

Interessado: CNPJ: 07.954.605/0001-60- MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Extrato do Processo 

INFORMAÇÕES DO PROCESSO 

Processo: :H.f?§9J~~f~-*~/~OJ:@';~~2 (Auto de infração • Digital) 

Situação/providência: A T!VO Início da situação: 17 /10/2012 

Forma de cadastramento: Integração com Ação Fiscal Data de cadastramento: 17/10/2012 

Origem do CT: Ação Fiscal 

UA de controle: 03.101.00 FORTALEZA 

UA de lavratura: 03.101.00 FORTALEZA 

UA de jurisdição: 03.101,00 FORTALEZA 

UA de localização: 03.101.00 FORTALEZA 

Localização COMPROT: 0114530-4 SERV CONTROLE ACOMP TR!BUTARIO-DRFFOR-CE 

INFORMAÇÕES DO INTERESSADO 

CNPJ: 07.954.605/0001-60 A TIVA REGULAR 

MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Endereço: R GENERAL BEZERRIL. 755. CENTRO. FORTALEZA. CE 

CEP: 60115~190 

AUTO DE INFRAÇÃO - Pasep Nro. SIEF: 0310100 2012 000000002172504 

Data da lavratura: [8/10/2012/ Dat:t da ciência: 24/10/2012 ./ Tipo da ciência: PESSOAL 

Número do RPF / MPF: 031010020120051 l 

CT/EVENTOS/COMPONENTE 

. '_·: .' :: ::,_' ': :i::'-_; : -·; 
2999 1 01/2008 MENSAL REAL 

aldo de Princioal e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 1 02/2008 MENSAL REAL 
aldo de Princina1 e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 1 03/2008 MENSAL REAL 
aldu de Prim::ioal e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 ! 04/2008 MENSAL REAL 
Saldo de Princioal e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 1 05/2008 MENSAL REAL 
::ildo de Princioa! e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 1 06/2008 MENSAL REAL 
aldo de Prindnal e Multa Vinculada 

Tributo PASEP 

2999 1 07/2008 MENSAL REAL 
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Interessado: CNPJ: 07.954.605/0001-60- MUNICIPIO DE FORTALEZA 

Extrato do Processo 

IS:i!do de Princinalc Multa Vinculada 1 346.977.891 75,0 cvcdor 
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( 
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.865, DE 9 DE OUTUBRO DE 2013.

Mensagem de veto

Conversão da Medida Provisória nº 615, de 2013

Autoriza  o  pagamento  de  subvenção  econômica  aos
produtores  da  safra  2011/2012  de  canadeaçúcar  e  de
etanol  que especifica e o  financiamento  da  renovação  e
implantação  de  canaviais  com  equalização  da  taxa  de
juros;  dispõe  sobre  os  arranjos  de  pagamento  e  as
instituições  de  pagamento  integrantes  do  Sistema  de
Pagamentos  Brasileiro  (SPB);  autoriza  a União  a  emitir,
sob  a  forma  de  colocação  direta,  em  favor  da Conta  de
Desenvolvimento  Energético  (CDE),  títulos  da  dívida
pública  mobiliária  federal;  estabelece  novas  condições
para  as  operações  de  crédito  rural  oriundas  de,  ou
contratadas  com,  recursos  do  Fundo  Constitucional  de
Financiamento  do  Nordeste  (FNE);  altera  os  prazos
previstos nas Leis no  11.941,  de 27 de maio de 2009,  e
no  12.249,  de  11  de  junho  de  2010;  autoriza  a  União  a
contratar  o  Banco  do  Brasil  S.A.  ou  suas  subsidiárias
para  atuar  na  gestão  de  recursos,  obras  e  serviços  de
engenharia relacionados ao desenvolvimento de projetos,
modernização, ampliação, construção ou reforma da rede
integrada e especializada para atendimento da mulher em
situação  de  violência;  disciplina  o  documento  digital  no
Sistema  Financeiro  Nacional;  disciplina  a  transferência,
no  caso  de  falecimento,  do  direito  de  utilização  privada
de  área  pública  por  equipamentos  urbanos  do  tipo
quiosque,  trailer,  feira e banca de venda de  jornais e de
revistas;  altera  a  incidência  da  Contribuição  para  o
PIS/Pasep  e  da  Cofins  na  cadeia  de  produção  e
comercialização da soja e de seus subprodutos; altera as
Leis nos 12.666, de 14 de junho de 2012, 5.991, de 17 de
dezembro  de  1973,  11.508,  de  20  de  julho  de  2007,
9.503, de 23 de setembro de 1997, 9.069, de 29 de junho
de 1995, 10.865, de 30 de abril de 2004, 12.587, de 3 de
janeiro  de  2012,  10.826,  de  22  de  dezembro  de  2003,
10.925,  de  23  de  julho  de  2004,  12.350,  de  20  de
dezembro de 2010, 4.870, de 1o de dezembro de 1965 e
11.196,  de  21  de  novembro  de  2005,  e  o  Decreto  no
70.235, de 6 de março de 1972;  revoga dispositivos das
Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, 10.925, de 23 de
julho  de  2004,  12.546,  de  14  de  dezembro  de  2011,  e
4.870,  de  1o  de  dezembro  de  1965;  e  dá  outras
providências.

  A  PRESIDENTA  DA  REPÚBLICA  Faço  saber  que  o  Congresso  Nacional  decreta  e  eu  sanciono  a
seguinte Lei: 

Art.  1o    É  a  União  autorizada  a  conceder  subvenção  extraordinária  aos  produtores  fornecedores
independentes  de  canadeaçúcar  afetados  por  condições  climáticas  adversas  referente  à  safra  2011/2012  na
Região Nordeste.

Parágrafo  único.   O Poder  Executivo  estabelecerá  as  condições  operacionais  para  a  implementação,  a
execução, o pagamento, o controle e a fiscalização da subvenção prevista no caput, observado o seguinte:

I  a subvenção será concedida aos produtores fornecedores independentes diretamente ou por intermédio
de suas cooperativas, em função da quantidade de canadeaçúcar efetivamente vendida às usinas de açúcar e

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.865-2013?OpenDocument
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às  destilarias  da  área  referida  no  caput,  excluindose  a  produção  própria  das  unidades  agroindustriais  e  a
produção dos respectivos sócios e acionistas;

II   a subvenção será de R$ 12,00  (doze  reais) por  tonelada de canadeaçúcar e  limitada a 10.000  (dez
mil) toneladas por produtor fornecedor independente em toda a safra 2011/2012; e

III  o pagamento da subvenção será realizado em 2013 e 2014, referente à produção da safra 2011/2012
efetivamente entregue a partir de 1o de agosto de 2011, observados os  limites estabelecidos nos  incisos  I e  II
deste parágrafo.

Art.  2o    É  a  União  autorizada  a  conceder  subvenção  econômica  às  unidades  industriais  produtoras  de
etanol combustível que desenvolvam suas atividades na área referida no caput do art. 1o,  referente à produção
da safra 2011/2012.

§ 1o   A subvenção de que trata o caput deste artigo será concedida diretamente às unidades  industriais,
ou por  intermédio de  suas  cooperativas ou do  respectivo  sindicato  de  produtores  regularmente  constituído,  no
valor de R$ 0,20  (vinte  centavos  de  real)  por  litro  de  etanol  efetivamente  produzido  e  comercializado  na  safra
2011/2012. 

§  2o    O  Poder  Executivo  estabelecerá  as  condições  operacionais  para  o  pagamento,  o  controle  e  a
fiscalização da concessão da equalização de que trata este artigo. 

§ 3o  A aplicação irregular ou o desvio dos recursos provenientes de subvenção econômica de que tratam
este artigo e o art. 1o sujeitarão o infrator à devolução, em dobro, do valor recebido, atualizado monetariamente,
sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei. 

Art. 3o  Observado o disposto no § 3o do art. 195 da Constituição Federal, para o  fim de concessão das
subvenções de que tratam os arts. 1o e 2o,  ficam os beneficiários, as cooperativas e o sindicato de produtores
regularmente  constituído  dispensados  da  comprovação  de  regularidade  fiscal  para  efeito  do  recebimento  da
subvenção. 

Art. 4o  Fica reduzida a 0 (zero) a alíquota da Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) incidentes sobre os valores efetivamente recebidos exclusivamente a título da subvenção de que
tratam os arts. 1o e 2o. 

Art. 5o  A Lei nº 12.666, de 14 de junho de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art.  2º    É  a  União  autorizada  a  conceder  subvenção  econômica  às  instituições
financeiras oficiais  federais, sob a  forma de equalização de  taxas de  juros, nas operações de
financiamento  para  a  estocagem  de  álcool  combustível  e  para  renovação  e  implantação  de
canaviais, com os objetivos de reduzir a volatilidade de preço e de contribuir para a estabilidade
da oferta de álcool.

.............................................................................................. 

§ 4º  A autorização para a concessão de subvenção e para a contratação das operações
de  financiamento  para  estocagem  de  álcool  combustível  e  para  renovação  e  implantação  de
canaviais é limitada a 5 (cinco) anos, contados da publicação oficial desta Lei.

...................................................................................” (NR) 

Art. 6o  Para os efeitos das normas aplicáveis aos arranjos e às instituições de pagamento que passam a
integrar o Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), nos termos desta Lei, considerase: 

I  arranjo de pagamento  conjunto de regras e procedimentos que disciplina a prestação de determinado
serviço de pagamento ao público aceito por mais de um recebedor, mediante acesso direto pelos usuários finais,
pagadores e recebedores; 

II  instituidor de arranjo de pagamento  pessoa jurídica responsável pelo arranjo de pagamento e, quando
for o caso, pelo uso da marca associada ao arranjo de pagamento; 
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III  instituição de pagamento  pessoa jurídica que, aderindo a um ou mais arranjos de pagamento, tenha
como atividade principal ou acessória, alternativa ou cumulativamente: 

a) disponibilizar serviço de aporte ou saque de recursos mantidos em conta de pagamento; 

b)  executar  ou  facilitar  a  instrução  de  pagamento  relacionada  a  determinado  serviço  de  pagamento,
inclusive transferência originada de ou destinada a conta de pagamento; 

c) gerir conta de pagamento; 

d) emitir instrumento de pagamento; 

e) credenciar a aceitação de instrumento de pagamento; 

f) executar remessa de fundos; 

g)  converter  moeda  física  ou  escritural  em moeda  eletrônica,  ou  viceversa,  credenciar  a  aceitação  ou
gerir o uso de moeda eletrônica; e 

h) outras atividades relacionadas à prestação de serviço de pagamento, designadas pelo Banco Central do
Brasil; 

IV   conta de pagamento   conta de  registro detida em nome de usuário  final de serviços de pagamento
utilizada para a execução de transações de pagamento; 

V  instrumento de pagamento  dispositivo ou conjunto de procedimentos acordado entre o usuário final e
seu prestador de serviço de pagamento utilizado para iniciar uma transação de pagamento; e 

VI    moeda  eletrônica    recursos  armazenados  em  dispositivo  ou  sistema  eletrônico  que  permitem  ao
usuário final efetuar transação de pagamento. 

§ 1o  As instituições financeiras poderão aderir a arranjos de pagamento na forma estabelecida pelo Banco
Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. 

§  2o    É  vedada  às  instituições  de  pagamento  a  realização  de  atividades  privativas  de  instituições
financeiras, sem prejuízo do desempenho das atividades previstas no inciso III do caput. 

§  3o    O  conjunto  de  regras  que  disciplina  o  uso  de  instrumento  de  pagamento  emitido  por  sociedade
empresária  destinado  à  aquisição  de  bens  ou  serviços  por  ela  ofertados  não  se  caracteriza  como  arranjo  de
pagamento. 

§ 4o   Não são alcançados por  esta  Lei  os  arranjos de pagamento em que o  volume,  a  abrangência  e  a
natureza dos negócios, a serem definidos pelo Banco Central do Brasil, conforme parâmetros estabelecidos pelo
Conselho Monetário Nacional, não forem capazes de oferecer risco ao normal funcionamento das transações de
pagamentos de varejo. 

§  5o    O  Banco  Central  do  Brasil,  respeitadas  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho  Monetário
Nacional, poderá requerer informações para acompanhar o desenvolvimento dos arranjos de que trata o § 4o. 

Art. 7o   Os  arranjos  de  pagamento  e  as  instituições  de  pagamento  observarão  os  seguintes  princípios,
conforme parâmetros a serem estabelecidos pelo Banco Central do Brasil, observadas as diretrizes do Conselho
Monetário Nacional: 

I  interoperabilidade ao arranjo de pagamento e entre arranjos de pagamento distintos; 

II    solidez  e  eficiência  dos  arranjos  de  pagamento  e  das  instituições  de  pagamento,  promoção  da
competição e previsão de transferência de saldos em moeda eletrônica, quando couber, para outros arranjos ou
instituições de pagamento; 

III    acesso  não  discriminatório  aos  serviços  e  às  infraestruturas  necessários  ao  funcionamento  dos
arranjos de pagamento; 

IV    atendimento  às  necessidades  dos  usuários  finais,  em  especial  liberdade  de  escolha,  segurança,



proteção  de  seus  interesses  econômicos,  tratamento  não  discriminatório,  privacidade  e  proteção  de  dados
pessoais,  transparência  e  acesso  a  informações  claras  e  completas  sobre  as  condições  de  prestação  de
serviços; 

V  confiabilidade, qualidade e segurança dos serviços de pagamento; e 

VI  inclusão financeira, observados os padrões de qualidade, segurança e transparência equivalentes em
todos os arranjos de pagamento. 

Parágrafo  único.    A  regulamentação  deste  artigo  assegurará  a  capacidade  de  inovação  e  a  diversidade
dos modelos de negócios das instituições de pagamento e dos arranjos de pagamento. 

Art. 8o   O Banco Central do Brasil,  o Conselho Monetário Nacional, o Ministério das Comunicações e  a
Agência  Nacional  de  Telecomunicações  (Anatel)  estimularão,  no  âmbito  de  suas  competências,  a  inclusão
financeira por meio da participação do setor de telecomunicações na oferta de serviços de pagamento e poderão,
com base em avaliações periódicas, adotar medidas de incentivo ao desenvolvimento de arranjos de pagamento
que utilizem terminais de acesso aos serviços de telecomunicações de propriedade do usuário. 

Parágrafo  único.    O  Sistema  de  Pagamentos  e  Transferência  de  Valores  Monetários  por  meio  de
Dispositivos  Móveis  (STDM),  parte  integrante  do  SPB,  consiste  no  conjunto  formado  pelos  arranjos  de
pagamento que disciplinam a prestação dos serviços de pagamento de que trata o inciso III do art. 6o, baseado
na  utilização  de  dispositivo móvel  em  rede  de  telefonia móvel,  e  pelas  instituições  de  pagamento  que  a  eles
aderirem. 

Art. 9o  Compete ao Banco Central do Brasil, conforme diretrizes estabelecidas pelo Conselho Monetário
Nacional: 

I  disciplinar os arranjos de pagamento; 

II  disciplinar a constituição, o funcionamento e a fiscalização das instituições de pagamento, bem como
a descontinuidade na prestação de seus serviços; 

III  limitar o objeto social de instituições de pagamento; 

IV  autorizar a instituição de arranjos de pagamento no País; 

V    autorizar  constituição,  funcionamento,  transferência  de  controle,  fusão,  cisão  e  incorporação  de
instituição de pagamento, inclusive quando envolver participação de pessoa física ou jurídica não residente; 

VI    estabelecer  condições  e  autorizar  a  posse  e  o  exercício  de  cargos  em  órgãos  estatutários  e
contratuais em instituição de pagamento; 

VII  exercer vigilância sobre os arranjos de pagamento e aplicar as sanções cabíveis; 

VIII  supervisionar as instituições de pagamento e aplicar as sanções cabíveis; 

IX  adotar medidas preventivas, com o objetivo de assegurar solidez, eficiência e regular funcionamento
dos arranjos de pagamento e das instituições de pagamento, podendo, inclusive: 

a) estabelecer limites operacionais mínimos; 

b) fixar regras de operação, de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança, inclusive
quanto ao controle societário e aos mecanismos para assegurar a autonomia deliberativa dos órgãos de direção
e de controle; e 

c)  limitar  ou  suspender  a  venda  de  produtos,  a  prestação  de  serviços  de  pagamento  e  a  utilização  de
modalidades operacionais; 

X    adotar  medidas  para  promover  competição,  inclusão  financeira  e  transparência  na  prestação  de
serviços de pagamentos; 

XI  cancelar, de ofício ou a pedido, as autorizações de que tratam os incisos IV, V e VI do caput; 

XII  coordenar e controlar os arranjos de pagamento e as atividades das instituições de pagamento; 



XIII    disciplinar  a  cobrança  de  tarifas,  comissões  e  qualquer  outra  forma  de  remuneração  referentes  a
serviços de pagamento, inclusive entre integrantes do mesmo arranjo de pagamento; e 

XIV  dispor sobre as formas de aplicação dos recursos registrados em conta de pagamento. 

§  1o    O  Banco  Central  do  Brasil,  respeitadas  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho  Monetário
Nacional, disciplinará as hipóteses de dispensa da autorização de que tratam os incisos IV, V e VI do caput. 

§  2o    O  Banco  Central  do  Brasil,  respeitadas  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho  Monetário
Nacional,  poderá  dispor  sobre  critérios  de  interoperabilidade  ao  arranjo  de  pagamento  ou  entre  arranjos  de
pagamento distintos. 

§ 3o    No  exercício  das  atividades  previstas  nos  incisos  VII  e  VIII  do  caput, o  Banco  Central  do  Brasil
poderá exigir do instituidor de arranjo de pagamento e da  instituição de pagamento a exibição de documentos e
livros de escrituração e o acesso,  inclusive em  tempo  real, aos dados armazenados em sistemas eletrônicos,
considerandose  a  negativa  de  atendimento  como  embaraço  à  fiscalização,  sujeita  às  sanções  aplicáveis  na
forma do art. 11. 

§ 4o    O  Banco Central  do  Brasil  poderá  submeter  a  consulta  pública  as minutas  de  atos  normativos  a
serem editados no exercício das competências previstas neste artigo. 

§  5o    As  competências  do  Conselho Monetário  Nacional  e  do  Banco  Central  do  Brasil  previstas  neste
artigo  não  afetam  as  atribuições  legais  do  Sistema Brasileiro  de Defesa  da  Concorrência,  nem  as  dos  outros
órgãos ou entidades responsáveis pela regulação e supervisão setorial. 

§  6o    O  Banco  Central  do  Brasil,  respeitadas  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho  Monetário
Nacional, definirá as hipóteses que poderão provocar o cancelamento de que trata o inciso XI do caput e os atos
processuais necessários. 

Art.  10.    O  Banco  Central  do  Brasil  poderá,  respeitadas  as  diretrizes  estabelecidas  pelo  Conselho
Monetário Nacional,  estabelecer  requisitos para a  terceirização de atividades  conexas às atividades  fins  pelos
participantes  dos  arranjos  de  pagamento  e  para  a  atuação  de  terceiros  como  agentes  de  instituições  de
pagamento. 

§ 1o  O instituidor do arranjo de pagamento e a instituição de pagamento respondem administrativamente
pela atuação dos terceiros que contratarem na forma do caput. 

§ 2o  Não se aplica o disposto no caput caso a entidade não participe de nenhuma atividade do arranjo de
pagamento e atue exclusivamente no fornecimento de infraestrutura, como os serviços de telecomunicações. 

Art. 11.   As  infrações a esta Lei e às diretrizes e normas estabelecidas  respectivamente pelo Conselho
Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil sujeitam a instituição de pagamento e o instituidor de arranjo
de pagamento, bem como seus administradores e os membros de seus órgãos estatutários ou contratuais,  às
penalidades previstas na legislação aplicável às instituições financeiras. 

Parágrafo  único.    O  disposto  no  caput  não  afasta  a  aplicação,  pelos  órgãos  integrantes  do  Sistema
Nacional  de  Defesa  do  Consumidor  e  do  Sistema  Brasileiro  de  Defesa  da  Concorrência,  das  penalidades
cabíveis por violação das normas de proteção do consumidor e de defesa da concorrência. 

Art. 12.  Os recursos mantidos em contas de pagamento: 

I  constituem patrimônio separado, que não se confunde com o da instituição de pagamento; 

II    não  respondem  direta  ou  indiretamente  por  nenhuma  obrigação  da  instituição  de  pagamento  nem
podem  ser  objeto  de  arresto,  sequestro,  busca  e  apreensão  ou  qualquer  outro  ato  de  constrição  judicial  em
função de débitos de responsabilidade da instituição de pagamento; 

III    não  compõem o ativo da  instituição  de  pagamento,  para  efeito  de  falência  ou  liquidação  judicial  ou
extrajudicial; e 

IV  não podem ser dados em garantia de débitos assumidos pela instituição de pagamento. 

Art.  13.    As  instituições  de  pagamento  sujeitamse  ao  regime  de  administração  especial  temporária,  à



intervenção e à  liquidação extrajudicial, nas condições e  forma previstas na  legislação aplicável às  instituições
financeiras. 

Art.  14.    É  o  Banco  Central  do  Brasil  autorizado  a  acolher  depósitos  em  benefício  de  entidades  não
financeiras integrantes do Sistema de Pagamentos Brasileiro. 

Art.  15.    É  o  Banco  Central  do  Brasil  autorizado  a  baixar  as  normas  e  instruções  necessárias  ao  seu
cumprimento. 

§  1o    No  prazo  de  180  (cento  e  oitenta)  dias,  o  Banco  Central  do  Brasil,  tendo  em  vista  diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional, definirá as condições mínimas para prestação dos serviços de
que trata esta Lei. 

§  2o    É  o  Banco  Central  do  Brasil  autorizado  a  estabelecer,  para  os  arranjos  de  pagamento,  os
instituidores  de  arranjo  de  pagamento  e  as  instituições  de  pagamento  já  em  funcionamento,  prazos  para
adequação  às  disposições  desta  Lei,  às  normas  por  ele  estabelecidas  e  às  diretrizes  do  Conselho Monetário
Nacional. 

Art.  16.    É  a  União  autorizada  a  emitir,  sob  a  forma  de  colocação  direta,  em  favor  da  Conta  de
Desenvolvimento  Energético  (CDE),  títulos  da  Dívida  Pública  Mobiliária  Federal,  a  valor  de  mercado  e  até  o
limite dos créditos totais detidos, em 1o de março de 2013, por ela e pela Eletrobrás na Itaipu Binacional. 

§  1o    As  características  dos  títulos  de  que  trata  o  caput  serão  definidas  pelo  Ministro  de  Estado  da
Fazenda. 

§  2o    Os  valores  recebidos  pela  União  em  decorrência  de  seus  créditos  na  Itaipu  Binacional  serão
destinados exclusivamente ao pagamento da Dívida Pública Federal. 

Art. 17.  Fica reaberto, até 31 de dezembro de 2013, o prazo previsto no § 12 do art. 1o e no art. 7º da Lei
nº 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo previsto no § 18 do art.  65 da Lei no 12.249,  de  11  de
junho de 2010, atendidas as condições estabelecidas neste artigo. 

Art. 17.   O prazo previsto no § 12 do art. 1o e no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem
como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010, passa a ser o do último dia
útil do segundo mês subsequente ao da publicação da Lei decorrente da conversão da Medida Provisória no 627,
de 11 de novembro de 2013, atendidas as condições estabelecidas neste artigo.        (Redação dada pela Lei nº
12.973, de 2014)

§ 1o   A opção de pagamento ou parcelamento de que  trata este artigo não se aplica aos débitos que  já
tenham sido parcelados nos termos dos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e nos termos do
art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010. 

§ 2o    Enquanto  não  consolidada  a  dívida,  o  contribuinte  deve  calcular  e  recolher  mensalmente  parcela
equivalente ao maior valor entre: 

I  o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas; e 

II   os valores constantes no § 6º do art. 1º ou no  inciso  I do § 1º do art. 3º da Lei nº 11.941, de 27 de
maio de 2009, conforme o caso, ou os valores constantes do § 6º do art. 65 da Lei nº 12.249, de 11 de junho de
2010, quando aplicável esta Lei. 

§ 3o   Por ocasião da consolidação, será exigida a  regularidade de  todas as prestações devidas desde o
mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos parcelados pelo disposto neste
artigo. 

§ 4o    Aplicase  a  restrição  prevista  no  §  32  do  art.  65  da  Lei  nº  12.249,  de  11  de  junho  de  2010,  aos
débitos para com a Anatel, que não terão o prazo reaberto nos moldes do caput deste artigo.

§ 5o  Aplicase aos débitos pagos ou parcelados, na forma do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, o disposto no parágrafo único do art. 4o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o disposto no
§ 16 do art. 39 desta Lei, para os pagamentos ou parcelas ocorridos após 1o de janeiro de 2014.             (Incluído
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pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 6o   Os percentuais  de  redução previstos nos arts. 1º  e  3o da  Lei  no  11.941,  de  27  de maio  de  2009,
serão aplicados sobre o  valor do débito atualizado à época do depósito e  somente  incidirão  sobre  o  valor  das
multas  de  mora  e  de  ofício,  das  multas  isoladas,  dos  juros  de  mora  e  do  encargo  legal  efetivamente
depositados.        (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

§  7o    A  transformação  em  pagamento  definitivo  dos  valores  depositados  somente  ocorrerá  após  a
aplicação dos percentuais de redução, observado o disposto no § 6o.        (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 8o  A pessoa jurídica que, após a transformação dos depósitos em pagamento definitivo, possuir débitos
não  liquidados  pelo  depósito  poderá  obter  as  reduções  para  pagamento  à  vista  e  liquidar  os  juros  relativos  a
esses débitos com a utilização de montantes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL, desde
que pague à vista os débitos remanescentes.        (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

§  9o    Na  hipótese  do  §  8o,  as  reduções  serão  aplicadas  sobre  os  valores  atualizados  na  data  do
pagamento.        (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 10.  Para fins de aplicação do disposto nos §§ 6o e 9o, a RFB deverá consolidar o débito, considerando
a utilização de montantes de prejuízo fiscal ou de base de cálculo negativa da CSLL de acordo com a alíquota
aplicável  a  cada  pessoa  jurídica,  e  informar  ao  Poder  Judiciário  o  resultado  para  fins  de  transformação  do
depósito em pagamento definitivo ou levantamento de eventual saldo.        (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 11.  O montante transformado em pagamento definitivo será o necessário para apropriação aos débitos
envolvidos  no  litígio  objeto  da  desistência,  inclusive  a  débitos  referentes  ao mesmo  litígio  que  eventualmente
estejam sem o correspondente depósito ou com depósito em montante insuficiente a sua quitação.        (Incluído
pela Lei nº 12.973, de 2014)

§  12.    Após  a  transformação  em  pagamento  definitivo  de  que  trata  o  §  7o,  o  sujeito  passivo  poderá
requerer o  levantamento do saldo remanescente, se houver, observado o disposto no § 13.                (Incluído pela
Lei nº 12.973, de 2014)

§ 13.  Na hipótese de que trata o § 12, o saldo remanescente somente poderá ser  levantado pelo sujeito
passivo após a confirmação pela RFB dos montantes de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL
utilizados na forma do § 7o do art. 1o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.        (Incluído pela Lei nº 12.973,
de 2014)

§ 14.  O saldo remanescente de que trata o § 12 será corrigido pela taxa Selic.        (Incluído pela Lei nº
12.973, de 2014)

§ 15.  Para os sujeitos passivos que aderirem ao parcelamento na forma do caput, nenhum percentual de
multa, antes das reduções, será superior a 100% (cem por cento).        (Incluído pela Lei nº 12.973, de 2014)

Art.  18.    É  a  União,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Políticas  para  as  Mulheres  da  Presidência  da
República (SPM/PR), autorizada a contratar o Banco do Brasil S.A. ou suas subsidiárias para atuar na gestão de
recursos,  obras  e  serviços  de  engenharia  relacionados  ao  desenvolvimento  de  projetos,  modernização,
ampliação, construção ou reforma da rede integrada e especializada para atendimento da mulher em situação de
violência. 

§ 1o  É dispensada a licitação para a contratação prevista no caput. 

§ 2o  Os recursos destinados à realização das atividades previstas no caput serão depositados, aplicados
e  movimentados  no  Banco  do  Brasil  S.A.  ou  por  instituição  integrante  do  conglomerado  financeiro  por  ele
liderado. 

§ 3o  Para a consecução dos objetivos previstos no caput, o Banco do Brasil S.A., ou suas subsidiárias,
realizará  procedimentos  licitatórios,  em  nome  próprio  ou  de  terceiros,  para  adquirir  bens  e  contratar  obras,
serviços de engenharia e quaisquer outros serviços técnicos especializados, ressalvados os casos previstos em
lei. 
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§  4o    Para  os  fins  previstos  no  §  3o,  o  Banco  do  Brasil  S.A.  ou  suas  subsidiárias  poderão  utilizar  o
Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), instituído pela Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011. 

§  5o    Para  a  contratação  prevista  no  caput,  o  Banco  do  Brasil  S.A.  ou  suas  subsidiárias  seguirão  as
diretrizes e os critérios de remuneração e de gestão de recursos definidos em ato da Secretaria de Políticas para
as Mulheres da Presidência da República (SPM/PR). 

Art. 19.  (VETADO). 

Art. 20.   O  inciso  I do § 4o do art. 2o da Lei no 11.508, de 20 de  julho de 2007,  passa  a  vigorar  com a
seguinte redação: 

“Art. 2o  ........................................................................

............................................................................................. 

§ 4o  ............................................................................... 

I    se,  no  prazo  de  48  (quarenta  e  oito)  meses,  contado  da  sua  publicação,  a
administradora  da  ZPE  não  tiver  iniciado,  efetivamente,  as  obras  de  implantação,  de  acordo
com o cronograma previsto na proposta de criação;

...................................................................................” (NR) 

Art. 21.  O prazo de 48 (quarenta e oito) meses previsto no inciso I do § 4o do art. 2o da Lei no 11.508, de
20  de  julho  de  2007,  com a  redação dada por  esta  Lei,  aplicase  às  Zonas  de Processamento  de Exportação
(ZPE)  criadas  a  partir  de  23  de  julho  de  2007,  desde  que  não  tenha  sido  declarada  a  sua  caducidade  até  a
publicação desta Lei. 

Art.  22.    O  art.  10  da  Lei  no  9.503,  de  23  de  setembro  de  1997,  passa  a  vigorar  com  as  seguintes
alterações: 

“Art.  10.    O  Conselho  Nacional  de  Trânsito  (Contran),  com  sede  no  Distrito  Federal  e
presidido  pelo  dirigente  do  órgão  máximo  executivo  de  trânsito  da  União,  tem  a  seguinte
composição:

............................................................................................. 

XXIV    1  (um)  representante  do  Ministério  do  Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio
Exterior; 

XXV  1 (um) representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

...................................................................................” (NR) 

Art. 23.   Sem prejuízo do disposto na Lei no 12.682, de 9 de  julho de 2012, nas operações e  transações
realizadas  no  sistema  financeiro  nacional,  inclusive  por  meio  de  instrumentos  regulados  por  lei  específica,  o
documento digitalizado terá o mesmo valor legal que o documento que lhe deu origem, respeitadas as normas do
Conselho Monetário Nacional. 

Parágrafo  único.    As  normas  mencionadas  no  caput  disporão  sobre  o  conjunto  de  procedimentos  e
operações técnicas referentes a produção, classificação, tramitação, uso, avaliação, arquivamento, reprodução e
acesso ao documento digitalizado e ao documento que  lhe deu origem, observado o disposto nos arts. 7o a 10
da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, quando se tratar de documentos públicos. 

§ 1o  As normas mencionadas no caput disporão sobre o conjunto de procedimentos e operações técnicas
referentes  a  produção,  classificação,  tramitação,  uso,  avaliação,  arquivamento,  reprodução  e  acesso  ao
documento digitalizado e ao documento que  lhe deu origem, observado o disposto nos arts. 7o  a  10 da Lei  no
8.159, de 8 de janeiro de 1991, quando se tratar de documentos públicos.  (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015)

§ 2o  O Conselho Monetário Nacional poderá disciplinar ainda o procedimento para o descarte das matrizes
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físicas dos documentos digitalizados e armazenados eletronicamente, nos termos do § 1o.  (Incluído pela Lei nº
13.097, de 2015)

Art. 24.  O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 2o  ......................................................................... 

Parágrafo único.   Os  atos  e  termos  processuais  poderão  ser  formalizados,  tramitados,
comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da administração
tributária.” (NR) 

“Art. 64A.  Os documentos que instruem o processo poderão ser objeto de digitalização,
observado o disposto nos arts. 1o e 3o da Lei no 12.682, de 9 de julho de 2012.” 

“Art.  64B.    No  processo  eletrônico,  os  atos,  documentos  e  termos  que  o  instruem
poderão  ser  natos  digitais  ou  produzidos  por  meio  de  digitalização,  observado  o  disposto  na
Medida Provisória no 2.2002, de 24 de agosto de 2001. 

§  1o    Os  atos,  termos  e  documentos  submetidos  a  digitalização  pela  administração
tributária e armazenados eletronicamente possuem o mesmo valor probante de seus originais. 

§ 2o  Os autos de processos eletrônicos, ou parte deles, que tiverem de ser remetidos a
órgãos ou entidades que não disponham de sistema compatível de armazenagem e tramitação
poderão ser encaminhados  impressos em papel ou por meio digital,  conforme disciplinado  em
ato da administração tributária.” 

Art. 25.  O art. 65 da Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 65.  O ingresso no País e a saída do País de moeda nacional e estrangeira devem
ser  realizados  exclusivamente  por  meio  de  instituição  autorizada  a  operar  no  mercado  de
câmbio, à qual cabe a perfeita identificação do cliente ou do beneficiário.

............................................................................................. 

§  2º    O  Banco  Central  do  Brasil,  segundo  diretrizes  do  Conselho  Monetário  Nacional,
regulamentará  o  disposto  neste  artigo,  dispondo,  inclusive,  sobre  a  forma,  os  limites  e  as
condições de ingresso no País e saída do País de moeda nacional e estrangeira.

...................................................................................” (NR) 

Art. 26.  O art. 7o da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 7o  ........................................................................ 

I  o valor aduaneiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou

...................................................................................” (NR)

Art. 27.  A Lei no 12.587, de 3 de janeiro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 12.  Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão
ser  organizados,  disciplinados  e  fiscalizados  pelo  poder  público  municipal,  com  base  nos
requisitos  mínimos  de  segurança,  de  conforto,  de  higiene,  de  qualidade  dos  serviços  e  de
fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.” (NR) 

“Art.  12A.   O direito  à exploração de  serviços de  táxi  poderá  ser  outorgado a qualquer
interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. 

§  1o    É  permitida  a  transferência  da  outorga  a  terceiros  que  atendam  aos  requisitos
exigidos em legislação municipal. 

§  2o    Em  caso  de  falecimento  do  outorgado,  o  direito  à  exploração  do  serviço  será
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transferido a seus sucessores legítimos, nos termos dos arts. 1.829 e seguintes do Título II do
Livro V da Parte Especial da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). 

§ 3o   As  transferências de que  tratam os §§ 1o e 2o  darseão pelo prazo  da  outorga  e
são  condicionadas  à  prévia  anuência  do  poder  público  municipal  e  ao  atendimento  dos
requisitos fixados para a outorga.” 

Art. 28.  (VETADO). 

Art.  29.    Fica  suspensa  a  incidência  da  Contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  da  Cofins  sobre  as  receitas
decorrentes  da  venda  de  soja  classificada  na  posição  12.01  e  dos  produtos  classificados  nos  códigos
1208.10.00 e 2304.00 da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos  Industrializados (Tipi), aprovada pelo
Decreto no 7.660, de 23 de dezembro de 2011. 

Art. 30.  A partir da data de publicação desta Lei, o disposto nos arts. 8o e 9º da Lei nº 10.925, de 23 de
julho  de  2004,  não  mais  se  aplica  aos  produtos  classificados  nos  códigos  12.01,  1208.10.00,  2304.00  e
2309.10.00 da Tipi. 

Art.  31.    A  pessoa  jurídica  sujeita  ao  regime  de  apuração  não  cumulativa  da  Contribuição  para  o
PIS/Pasep  e  da Cofins  poderá  descontar  das  referidas  contribuições,  devidas  em  cada  período  de  apuração,
crédito  presumido  calculado  sobre  a  receita  decorrente  da  venda  no  mercado  interno  ou  da  exportação  dos
produtos  classificados  nos  códigos  1208.10.00,  15.07,  1517.10.00,  2304.00,  2309.10.00  e  3826.00.00  e  de
lecitina de soja classificada no código 2923.20.00, todos da Tipi. 

§ 1o   O crédito presumido de que trata o caput poderá ser aproveitado  inclusive na hipótese de a  receita
decorrente da venda dos referidos produtos estar desonerada da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. 

§ 2o   O montante do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a que se  refere o
caput será determinado, respectivamente, mediante aplicação, sobre o valor da receita mencionada no caput, de
percentual das alíquotas previstas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput
do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, correspondente a: 

I  27% (vinte e sete por cento), no caso de comercialização de óleo de soja classificado no código 15.07
da Tipi; 

II    27%  (vinte  e  sete  por  cento),  no  caso  de  comercialização  de  produtos  classificados  nos  códigos
1208.10.00 e 2304.00 da Tipi; 

III  10% (dez por cento), no caso de comercialização de margarina classificada no código 1517.10.00 da
Tipi; 

IV   5% (cinco por cento), no caso de comercialização de  rações classificadas no código 2309.10.00 da
Tipi; 

V    45%  (quarenta  e  cinco  por  cento),  no  caso  de  comercialização  de  biodiesel  classificado  no  código
3826.00.00 da Tipi; 

VI    13%  (treze  por  cento),  no  caso  de  comercialização  de  lecitina  de  soja  classificada  no  código
2923.20.00 da Tipi. 

§  3o    A  pessoa  jurídica  deverá  subtrair  do  montante  do  crédito  presumido  da  Contribuição  para  o
PIS/Pasep e da Cofins que apurar na forma prevista no § 2o, respectivamente, o montante correspondente: 

I  à aplicação do percentual de alíquotas previsto no inciso I do § 2o sobre o valor de aquisição de óleo de
soja classificado no código 15.07 da Tipi utilizado como insumo na produção de: 

a) óleo de soja classificado no código 1507.90.1 da Tipi; 

b) margarina classificada no código 1517.10.00 da Tipi; 

c) biodiesel classificado no código 3826.00.00 da Tipi; 

d) lecitina de soja classificada no código 2923.20.00 da Tipi; 
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II    à  aplicação do percentual  de alíquotas  previsto  no  inciso  II  do  §  2o  sobre  o  valor  de  aquisição  dos
produtos classificados nos códigos 1208.10.00 e 2304.00 da Tipi utilizados como insumo na produção de rações
classificadas nos códigos 2309.10.00 da Tipi. 

§ 4o  O disposto no § 3o somente se aplica em caso de insumos adquiridos de pessoa jurídica. 

§  5o    O  crédito  presumido  não  aproveitado  em  determinado  mês  poderá  ser  aproveitado  nos  meses
subsequentes. 

§  6o    A  pessoa  jurídica  que  até  o  final  de  cada  trimestrecalendário  não  conseguir  utilizar  o  crédito
presumido de que trata este artigo na forma prevista no caput poderá: 

I    efetuar  sua  compensação  com  débitos  próprios,  vencidos  ou  vincendos,  relativos  a  impostos  e
contribuições  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil,  observada  a  legislação  específica
aplicável à matéria; ou 

II  solicitar seu ressarcimento em espécie, observada a legislação específica aplicável à matéria. 

§ 7o    O  disposto  neste  artigo  aplicase  exclusivamente  à  pessoa  jurídica  que  industrializa  os  produtos
citados no caput, não sendo aplicável a: 

I  operações que consistam em mera revenda de bens; 

II  empresa comercial exportadora. 

§ 8o  Para os fins deste artigo, considerase exportação a venda direta ao exterior ou a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação. 

Art.  32.   Os  créditos  presumidos  de  que  trata  o  art.  31  serão  apurados  e  registrados  em  separado  dos
créditos previstos no art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, no art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro  de  2003,  e  no  art.  15  da  Lei  no  10.865,  de  30  de  abril  de  2004,  e  poderão  ser  ressarcidos  em
conformidade com procedimento específico estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Parágrafo  único.    O  procedimento  específico  de  ressarcimento  de  que  trata  o  caput  somente  será
aplicável  aos  créditos  presumidos  apurados  pela  pessoa  jurídica  em  relação  a  operação  de  comercialização
acobertada  por  nota  fiscal  referente  exclusivamente  a  produtos  cuja  venda  no mercado  interno  ou  exportação
seja contemplada com o crédito presumido de que trata o art. 31. 

Art. 33.  O art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 8o  ........................................................................ 

§ 1o  ............................................................................... 

I  cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar
e comercializar os produtos in natura de origem vegetal classificados nos códigos 09.01, 10.01
a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, e 18.01, todos da Nomenclatura Comum do
Mercosul (NCM);

............................................................................................. 

§ 10.  Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na alíquota de
60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos produtos ali referidos.” (NR) 

Art.  34.    Os  arts.  54  e  55  da  Lei  no  12.350,  de  20  de  dezembro  de  2010,  passam  a  vigorar  com  as
seguintes alterações:  Vigência

“Art. 54.  ...................................................................... 

I    insumos de origem vegetal classificados nas posições 10.01 a 10.08, exceto os dos
códigos 1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da Nomenclatura Comum do Mercosul  (NCM),
quando efetuada por pessoa jurídica, inclusive cooperativa, vendidos:
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...................................................................................” (NR) 

“Art. 55.  ....................................................................... 

I    o  valor  dos  bens  classificados  nas  posições  10.01  a  10.08,  exceto  os  dos  códigos
1006.20 e 1006.30, e na posição 23.06 da NCM, adquiridos de pessoa  física ou  recebidos de
cooperado pessoa física;

...................................................................................” (NR) 

Art. 35.  (VETADO). 

Art. 36.  (VETADO). 

Art. 37.  (VETADO). 

Art.  38.    São  extintas  todas  as  obrigações,  inclusive  as  anteriores  à  data  de  publicação  desta  Lei,
exigidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do caput do art.
36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965, preservadas aquelas já adimplidas. 

Art. 39.  Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos à contribuição para o Programa de Integração
Social  (PIS) e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social  (Cofins), de que  trata o Capítulo  I da
Lei  no  9.718,  de  27  de  novembro  de  1998,  devidos  por  instituições  financeiras  e  companhias  seguradoras,
vencidos até 31 de dezembro de 2012, poderão ser:

Art. 39.  Os débitos para com a Fazenda Nacional relativos à contribuição para o Programa de Integração
Social  PIS e à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social   Cofins, de que  trata o Capítulo  I da
Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, devidos por instituições financeiras e equiparadas, vencidos até 31 de
dezembro de 2013, poderão ser:        (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

I  pagos à vista com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 80% (oitenta
por  cento)  das multas  isoladas,  de  45%  (quarenta  e  cinco  por  cento)  dos  juros  de mora  e  de  100%  (cem  por
cento) sobre o valor do encargo legal; ou 

I   pagos à vista com redução de cem por cento das multas de mora e de ofício, de cem por cento das
multas  isoladas, de cem por  cento  dos  juros  de mora  e  de  cem por  cento  sobre  o  valor  do  encargo  legal;  ou
(Redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 2013)

I   pagos à vista com redução de 100% (cem por cento) das multas de mora e de ofício, de 100% (cem
por cento) das multas isoladas, de 100% (cem por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal; ou        (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

II  parcelados em até 60 (sessenta) prestações, sendo 20% (vinte por cento) de entrada e o restante em
parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 80% (oitenta por
cento) das multas isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre o
valor do encargo legal. 

§  1o    Poderão  ser  pagos  ou  parcelados  pelas  pessoas  jurídicas,  nos  mesmos  prazos  e  condições
estabelecidos  neste  artigo,  os  débitos  objeto  de  discussão  judicial  relativos  à  exclusão  do  ICMS  da  base  de
cálculo do PIS e da Cofins. 

§ 2o   O  disposto  neste  artigo  aplicase  à  totalidade  dos  débitos,  constituídos  ou  não,  com exigibilidade
suspensa  ou  não,  inscritos  ou  não  em  Dívida  Ativa  da  União,  mesmo  que  em  fase  de  execução  fiscal  já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, ainda que excluído por
falta de pagamento. 

§  3o    Para  usufruir  dos  benefícios  previstos  neste  artigo,  a  pessoa  jurídica  deverá  comprovar  a
desistência expressa e  irrevogável de  todas as ações  judiciais que  tenham por objeto os  tributos  indicados no
caput e renunciar a qualquer alegação de direito sobre as quais se fundam as referidas ações. 

§ 3º  Para usufruir dos benefícios previstos neste artigo, a pessoa jurídica deverá comprovar a desistência
expressa e irrevogável das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão pagos ou parcelados na
forma  deste  artigo  e  renunciar  a  qualquer  alegação  de  direito  sobre  as  quais  se  fundam  as  referidas  ações.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 2013)
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§  4o    O  sujeito  passivo  que  possuir  ação  judicial  em  curso  na  qual  requer  o  restabelecimento  de  sua
opção  ou  a  sua  reinclusão  em  outros  parcelamentos,  para  fazer  jus  à  inclusão  dos  débitos  abrangidos  pelos
referidos parcelamentos no parcelamento de que  trata este artigo, deverá desistir da  respectiva ação  judicial e
renunciar  a  qualquer  alegação  de  direito  sobre  a  qual  se  funda  a  referida  ação,  protocolando  requerimento  de
extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), até o prazo final para adesão ao parcelamento.

§ 4o  A desistência de que trata o § 3o poderá ser parcial, desde que o débito, objeto de desistência, seja
passível  de  distinção  dos  demais  débitos  discutidos  na  ação  judicial  ou  no  processo  administrativo.             
(Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 5o   Os  depósitos  existentes  vinculados  aos  débitos  a  serem  pagos  ou  parcelados  nos  termos  deste
artigo serão automaticamente convertidos em pagamento definitivo, aplicandose as reduções previstas no caput
ao saldo remanescente a ser pago ou parcelado. 

§ 6o  As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras reduções admitidas em
lei. 

§ 7o   Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de  juros em percentuais diversos dos
estabelecidos no caput, prevalecerão os percentuais nele  referidos, aplicados sobre o saldo original das multas
ou dos juros. 

§ 8o    Enquanto  não  consolidada  a  dívida,  o  contribuinte  deve  calcular  e  recolher  mensalmente  parcela
equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento, dividido pelo número de prestações pretendidas. 

§ 9o   O  pedido  de  pagamento  ou  de  parcelamento  deverá  ser  efetuado  até  29  de  novembro  de  2013  e
independerá  de  apresentação  de  garantia,  mantidas  aquelas  decorrentes  de  débitos  transferidos  de  outras
modalidades de parcelamento ou de execução fiscal. 

§  9º    O  pedido  de  pagamento  ou  parcelamento  deverá  ser  efetuado  até  o  último  dia  do  segundo  mês
subsequente ao da publicação da Lei decorrente da conversão da Medida Provisória no 627, de 11 de novembro
de 2013, e  independerá de apresentação de garantia, mantidas aquelas decorrentes de débitos  transferidos  de
outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal.        (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 10.  Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos benefícios concedidos, a falta
de pagamento: 

I  de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou 

II  de até 2 (duas) prestações, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do
parcelamento. 

§ 11.  É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 

§ 12.  Rescindido o parcelamento: 

I  será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendose os acréscimos legais na forma
da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores; 

II  serão deduzidas do valor referido no inciso I as prestações pagas. 

§ 13.  Aplicase ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 2o e 3º do art. 11,
no art. 12, no caput do art. 13 e no inciso IX do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

§ 14.  Ao parcelamento de que trata este artigo não se aplicam: 

I  o § 1o do art. 3o da Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000; e 

II  o § 10 do art. 1o da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003. 

§ 15.   A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, no âmbito
de suas competências, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata este artigo. 
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§ 16.  Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social
sobre  o  Lucro  Líquido,  da  Contribuição  para  o  PIS/PASEP  e  da  Contribuição  para  o  Financiamento  da
Seguridade Social  COFINS a parcela equivalente à redução do valor das multas, dos juros e do encargo legal
em decorrência do disposto neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 627, de 2013)

§ 16.  Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda, da Contribuição Social
sobre  o  Lucro  Líquido    CSLL,  da  Contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  da  Contribuição  para  o  Financiamento  da
Seguridade Social  Cofins a parcela equivalente à redução do valor das multas, dos juros e do encargo legal em
decorrência do disposto neste artigo.        (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

Art.  40.    Os  débitos  para  com  a  Fazenda  Nacional,  relativos  ao  Imposto  sobre  a  Renda  das  Pessoas
Jurídicas (IRPJ) e à Contribuição Social  sobre o Lucro Líquido  (CSLL), decorrentes da aplicação  do  art.  74  da
Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto de 2001, vencidos até 31 de dezembro de 2012 poderão ser: 

Art.  40.    Os  débitos  para  com  a  Fazenda  Nacional,  relativos  ao  Imposto  sobre  a  Renda  das  Pessoas
Jurídicas  e  à  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro  Líquido,  decorrentes  da  aplicação  do  art.  74  da  Medida
Provisória nº 2.15835, de 24 de agosto de 2001,  relativos a  fatos geradores ocorridos até  31  de  dezembro  de
2012, poderão ser:       (Redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 2013)

Art.  40.    Os  débitos  para  com  a  Fazenda  Nacional  relativos  ao  Imposto  sobre  a  Renda  das  Pessoas
Jurídicas   IRPJ e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido   CSLL, decorrentes da aplicação do art.  74  da
Medida  Provisória  no  2.15835,  de  24  de  agosto  de  2001,  relativos  a  fatos  geradores  ocorridos  até  31  de
dezembro de 2013, poderão ser:        (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)      (Vide)

I    pagos  à  vista,  com  redução  de  100%  (cem  por  cento)  das multas  de mora  e  de  ofício,  das multas
isoladas, dos juros de mora e do valor do encargo legal; ou 

II  parcelados em até 120 (cento e vinte) prestações, sendo 20% (vinte por cento) de entrada e o restante
em parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 80% (oitenta
por cento) das multas isoladas, de 40% (quarenta por cento) dos juros de mora e de 100% (cem por cento) sobre
o valor do encargo legal. 

II    parcelados  em  até  cento  e  oitenta  prestações,  sendo  vinte  por  cento  de  entrada  e  o  restante  em
parcelas mensais, com redução de oitenta por cento das multas de mora e de ofício, de oitenta por cento das
multas  isoladas,  de  cinquenta  por  cento  dos  juros  de  mora  e  de  cem  por  cento  sobre  o  valor  do  encargo
legal.        (Redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 2013)

II    parcelados  em  até  180  (cento  e  oitenta)  prestações,  sendo  20%  (vinte  por  cento)  de  entrada  e  o
restante em parcelas mensais, com redução de 80% (oitenta por cento) das multas de mora e de ofício, de 80%
(oitenta por cento) das multas  isoladas, de 50%  (cinquenta por  cento)  dos  juros de mora e de 100%  (cem por
cento) sobre o valor do encargo legal.       (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 1o   O  disposto  neste  artigo  aplicase  à  totalidade  dos  débitos,  constituídos  ou  não,  com exigibilidade
suspensa  ou  não,  inscritos  ou  não  em  Dívida  Ativa  da  União,  mesmo  que  em  fase  de  execução  fiscal  já
ajuizada, ou que tenham sido objeto de parcelamento anterior não integralmente quitado, ainda que excluído por
falta de pagamento. 

§  2o    Para  inclusão  no  parcelamento  de  que  trata  este  artigo  dos  débitos  que  se  encontram  com
exigibilidade suspensa nas hipóteses previstas nos incisos III a V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966  (Código Tributário Nacional),  o  sujeito  passivo  deverá  desistir  expressamente  e  de  forma  irrevogável,
total ou parcialmente, da impugnação ou do recurso interposto, ou da ação judicial proposta e, cumulativamente,
renunciar  a  quaisquer  alegações  de  direito  sobre  as  quais  se  fundamentam  os  referidos  processos
administrativos e as ações judiciais. 

§  3o    O  sujeito  passivo  que  possuir  ação  judicial  em  curso  na  qual  requer  o  restabelecimento  de  sua
opção  ou  a  sua  reinclusão  em  outros  parcelamentos,  para  fazer  jus  à  inclusão  dos  débitos  abrangidos  pelos
referidos parcelamentos no parcelamento de que  trata este artigo, deverá desistir da  respectiva ação  judicial e
renunciar  a  qualquer  alegação  de  direito  sobre  a  qual  se  funda  a  referida  ação,  protocolando  requerimento  de
extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do inciso V do caput do art. 269 da Lei nº 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), até o prazo final para adesão ao parcelamento. 

§ 4o   Os  depósitos  existentes  vinculados  aos  débitos  a  serem  pagos  ou  parcelados  nos  termos  deste
artigo serão automaticamente convertidos em pagamento definitivo, aplicandose as reduções previstas no caput
ao saldo remanescente a ser pago ou parcelado. 
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§ 5o  As reduções previstas no caput não serão cumulativas com quaisquer outras reduções admitidas em
lei. 

§ 6o   Na hipótese de anterior concessão de redução de multas ou de  juros em percentuais diversos dos
estabelecidos no caput, prevalecerão os percentuais nele  referidos, aplicados sobre o saldo original das multas
ou dos juros. 

§ 7o  Os contribuintes que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos termos deste artigo
poderão  liquidar  os  valores  correspondentes  a multa,  de mora  ou  de  ofício  ou  isoladas,  e  a  juros moratórios,
inclusive relativos a débitos inscritos em dívida ativa, com a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base
de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) próprios e de empresas domiciliadas no
Brasil, por eles controladas em 31 de dezembro de 2011, desde que continuem sob seu controle até a data da
opção pelo pagamento ou parcelamento. 

§ 7º  Os valores correspondentes a multa, de mora ou de ofício ou isoladas, a juros moratórios e até trinta
por cento do valor do principal do tributo,  inclusive relativos a débitos  inscritos em dívida ativa e do restante a
ser pago em parcelas mensais a que se  refere  inciso  II  do caput,  poderão ser  liquidados com a utilização de
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios e
de sociedades controladoras e controladas em 31 de dezembro de 2011, domiciliadas no Brasil, desde que se
mantenham nesta condição até a data da opção pelo parcelamento.             (Redação dada pela Medida Provisória
nº 627, de 2013)

§ 7o   Os  valores  correspondentes  a multas,  de mora  ou  de  ofício  ou  isoladas,  a  juros moratórios  e  até
30% (trinta por cento) do valor do principal do tributo, inclusive relativos a débitos inscritos em dívida ativa e do
restante  a  ser  pago  em parcelas mensais  a  que  se  refere  o  inciso  II  do caput,  poderão  ser  liquidados  com a
utilização  de  créditos  de  prejuízo  fiscal  e  de  base  de  cálculo  negativa  da  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro
Líquido  próprios  e  de  sociedades  controladoras  e  controladas  em  31  de  dezembro  de  2011,  domiciliadas  no
Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da opção pelo parcelamento.              (Redação  dada
pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 7o   Os  valores  correspondentes  a multas,  de mora  ou  de  ofício  ou  isoladas,  a  juros moratórios  e  até
30%  (trinta  por  cento)  do  valor  principal  do  tributo,  inclusive  relativos  a  débitos  inscritos  em  dívida  ativa  e  do
restante  a  ser  pago  em parcelas mensais  a  que  se  refere  o  inciso  II  do  caput, poderão  ser  liquidados  com  a
utilização  de  créditos  de  prejuízo  fiscal  e  de  base  de  cálculo  negativa  da  Contribuição  Social  sobre  o  Lucro
Líquido próprios e de sociedades controladas ou coligadas, além das demais mencionadas no  inciso  II do § 8o
deste artigo, em 31 de dezembro de 2011, domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até
a data da opção pelo parcelamento.  (Redação dada pela Lei nº 12.995, de 2014)

§ 8o  Na hipótese do disposto no § 7o: 

I  o valor a ser utilizado será determinado mediante a aplicação, sobre o montante do prejuízo fiscal e da
base  de  cálculo  negativa,  das  alíquotas  de  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  e  9%  (nove  por  cento),
respectivamente; 

II    somente será admitida a utilização de prejuízo  fiscal  e de base de  cálculo negativa da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) incorridos pelas empresas controladas até 31 de dezembro de 2011. 

II  somente será admitida a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido próprios ou  incorridos pelas sociedades controladoras e controladas até 31 de dezembro
de 2012; e        (Redação dada pela Medida Provisória nº 627, de 2013)

II  somente será admitida a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da Contribuição Social
sobre  o  Lucro  Líquido    CSLL  próprios  ou  incorridos  pelas  sociedades  controladoras  e  controladas  e  pelas
sociedades que estejam sob controle comum, direto e  indireto, até 31 de dezembro de 2012; e              (Redação
dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

III  aplicase à controladora e à controlada, para fins de aproveitamento de créditos de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da contribuição social sobre o  lucro  líquido, o conceito previsto no § 2º do art. 243 da
Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.       (Incluído pela Medida Provisória nº 627, de 2013)

III  aplicase à controladora e à controlada, para fins de aproveitamento de créditos de prejuízo fiscal e de
base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o conceito previsto no § 2o do art. 243 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.       (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 9o   A dívida objeto do parcelamento será consolidada na data do seu requerimento e será dividida pelo
número  de  prestações  indicadas  pelo  sujeito  passivo,  não  podendo  a  parcela  ser  inferior  a  R$  300.000,00
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(trezentos mil reais). 

§  10.   Enquanto não  consolidada a dívida,  o  contribuinte  deve  calcular  e  recolher mensalmente  parcela
equivalente ao montante dos débitos objeto do parcelamento, dividido pelo número de prestações  pretendidas,
observado o disposto no § 9o. 

§ 11.  Os pedidos de parcelamento deverão ser efetuados até 29 de novembro de 2013 e independerão de
apresentação  de  garantia,  mantidas  aquelas  decorrentes  de  débitos  transferidos  de  outras  modalidades  de
parcelamento ou de execução fiscal. 

§ 11.  O pedido de pagamento ou de parcelamento deverá ser efetuado até o último dia do segundo mês
subsequente ao da publicação da Lei decorrente da conversão da Medida Provisória no 627, de 11 de novembro
de 2013, e  independerá da apresentação de garantia, mantidas aquelas decorrentes de débitos  transferidos  de
outras modalidades de parcelamento ou de execução fiscal.       (Redação dada pela Lei nº 12.973, de 2014)

§ 12.  Implicará imediata rescisão do parcelamento, com cancelamento dos benefícios concedidos, a falta
de pagamento: 

I  de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou 

II  de até 2 (duas) prestações, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do
parcelamento. 

§ 13.  É considerada inadimplida a parcela parcialmente paga. 

§ 14.  Rescindido o parcelamento: 

I  será efetuada a apuração do valor original do débito, restabelecendose os acréscimos legais na forma
da legislação aplicável à época da ocorrência dos respectivos fatos geradores; 

II  serão deduzidas do valor referido no inciso I as prestações pagas. 

§ 15.  Aplicase ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 11,
no art. 12, no caput do art. 13 e nos incisos V e IX do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 

§ 15.  Aplicase ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 11,
no art. 12, no caput do art. 13, nos incisos V e IX do caput do art. 14 da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002, e
no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009. (Redação dada pela Medida Provisória nº
627, de 2013)

§ 15.  Aplicase ao parcelamento de que trata este artigo o disposto no caput e nos §§ 2º e 3º do art. 11,
no art. 12, no caput do art. 13 e nos incisos V e IX do caput do art. 14 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002,
e no parágrafo único do art. 4o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.       (Redação dada pela Lei nº 12.973,
de 2014)

§ 16.  Ao parcelamento de que trata este artigo não se aplicam: 

I  o § 1º do art. 3º da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000; e 

II  o § 10 do art. 1º da Lei nº 10.684, de 30 de maio de 2003. 

§ 17.   A Secretaria da Receita Federal do Brasil e a ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional, no âmbito
de suas competências, editarão os atos necessários à execução do parcelamento de que trata este artigo. 

Art. 41.  O § 1o do art. 37 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, passa a vigorar com a seguinte
redação: 

“Art. 37.  ........................................................................ 

§ 1º  O disposto no caput deste artigo aplicase somente aos bens novos adquiridos ou
construídos destinados  a  empreendimentos  cuja  concessão,  permissão  ou  autorização  tenha
sido outorgada a partir da data da publicação desta Lei até 31 de dezembro de 2018.

...................................................................................” (NR) 
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Art. 42.  Revogamse: 

I  os §§ 4o e 5º do art. 7º da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004; 

II  o inciso II do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004; 

III  o art. 47 da Lei no 12.546, de 14 de dezembro de 2011; e 

IV  o art. 36 da Lei no 4.870, de 1o de dezembro de 1965. 

Art. 43.  Esta Lei entra em vigor: 

I   a partir do primeiro dia do quarto mês subsequente ao de sua publicação, em  relação ao disposto no
art. 34 desta Lei; 

II  na data de sua publicação, para os demais dispositivos.  

Brasília, 9 de outubro de 2013; 192o da Independência e 125o da República. 

DILMA ROUSSEFF
José Eduardo Cardozo
Guido Mantega
Antônio Andrade
Alexandre Rocha Santos Padilha
Fernando Damata Pimentel
Edison Lobão
Paulo Bernardo Silva
Luís Inácio Lucena Adams
Alexandre Antonio Tombini

Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.10.2013
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Parcelamento da Lei nº 12. 996 Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal Do Brasil 

CNPJ: 07.954.605/0001-60 

Nome Empresarial: MUNICIPIO OE FORTALEZA PREFEITURA MUNICIPAL:07954605000160 

RECIBO DE PEDIDO DE PARCELAMENTO DA LEI Nº 12.996 DE 18 JUNHO DE 2014. 

A pessoa jurídica acima identificada solicitou o parcelamento de débitos na modalidade 
Parcelamento de Demais Débitos - RFB de que trata a Lei n° 12.996/2014. 

Este pedido de parcelamento somente produzirá efeitos com o correspondente pagamento da 
antecipação ou sua primeira parcela, em valor não inferior ao estipulado no parágrafo 2º do artigo 
2° da Lei 12.996/2014, que deve ser efetuado até o dia 25/08/2014, com código de receita 4750. 

O DARF para pagamento da 1° prestação da antecipação está disponível para impressão nas 
páginas da Secretaria da Receita Federal do Brasil ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional na 
Internet. 

Confirmação recebida via Internet 
Pelo Agente Receptor SERPRO 
em 22/08/2014 às 09:56: 19 (horário de Brasília) 
Recibo: 00023999899034945550 
Certificação Digital: 45F9 4EC8 894F 1716 606D Cl31 
A356 FB94 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4 

https://cav .receita.fazenda.gov.br/Servicos/ A TSPO/paexlei 12996.app/Lei 12996/Recib... 22/08/2014 



Parcelamento da Lei nº 12. 996 Página 1 de 1 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal Do Brasil 

CNPJ: 07.954.605/0001-60 

Nome Empresarial: MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUNICIPAL:07954605000160 

RECIBO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES 

A pessoa jurídica acima identificada desistiu do Parcelamento ordinário de que trata o art. 10 da Lei 
n° 10.522, de 19 de julho de 2002 - RFB - demais débitos - processo n° 10380. 730.671/2013-58 -
CNPJ 07.954.605/0001-60. 

A desistência é irrevogável e irretratável, considerando-se a pessoa jurídica notificada da extinção 
do parcelamento, dispensada qualquer outra formalidade. 

Confirmação recebida via Internet 
Pelo Agente Receptor SERPRO 
em 22/08/2014 às 10:00:33 (horário de Brasília) 
Recibo: 19535330403001000941 
Certificação Digital: 45F9 4EC8 894F 1716 606D C131 
A356 F694 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4 

https://cav.receita.fazenda.gov. br/Servicos/ A TSPO/paexlei 12996.app/Lei 12996/Recib... 22/08/2014 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal Do Brasil 

CNPJ: 07.954.605/0001-60 

Nome Empresarial: MUNICIPIO DE FORTALEZA PREFEITURA MUN!CIPAL:07954605000160 

RECIBO DE DESISTÊNCIA DE PARCELAMENTOS ANTERIORES 

A pessoa jurídica acima identificada desistiu do Parcelamento ordinário de que trata o art. 10 da Lei 
n° 10.522, de 19 de julho de 2002 - RFB - demais débitos - processo n° 10380. 731.004/2013-92 -
CNPJ 07.954.605/0001-60. 

A desistência é irrevogável e irretratável, considerando-se a pessoa jurídica notificada da extinção 
do parcelamento, dispensada qualquer outra formalidade. 

Confirmação recebida via Internet 
Pelo Agente Receptor SERPRO 
em 22/08/2014 às 10:00:33 (horário de Brasília) 
Recibo: 19535330403001000941 
Certificação Digital: 45F9 4EC8 894F 1718 608D C131 
A356 FB94 
CNPJ: 07.954.605/0001-60 
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4 

https://cav.receita.fazenda.gov.br/Servicos/ A TSPO/paexlei 12996.app/Lei 12996/Recib. .. 22/08/2014 



O contr ibuinte ac ima indicado real izou,  no âmbito da RFB, os procedimentos necessár ios à consol idação do
Parcelamento da Lei 12.996/2014 de Demais Débitos, conforme as informações prestadas em 17/09/2015 16:19:54.

A consolidação do parcelamento somente será efetivada se o sujeito passivo tiver efetuado o pagamento de todas as
prestações devidas até 08/2015

ATENÇÃO: Caso as prestações devidas até 08/2015 não tenham sido quitadas, o contribuinte deverá efetuar o
recolhimento do Darf de Saldo Devedor da Negociação até o dia 25/09/2015, sob pena de cancelamento da modalidade.

Após a confirmação do cumprimento dos requisitos para a consolidação, pelos sistemas informatizados da RFB, o
contribuinte receberá mensagem de confirmação da efetiva consolidação da modalidade, por meio da Caixa Postal do
Portal e-CAC.

O contribuinte declara-se ciente de que:
1) A falta de pagamento de 3 (três) prestações, consecutivas ou não, desde que vencidas em prazo superior a 30
(trinta) dias ou de, pelo menos, 1(uma) prestação, estando pagas todas as demais, implicará rescisão do parcelamento.
2) A inadimplência e a rescisão do parcelamento serão comunicadas por meio da Caixa Postal do Portal e-CAC.

Confirmação recebida via Internet
Pelo Agente Receptor SERPRO
em 17/09/2015 às 16:19:54 (horário de Brasília)

Recibo: 58993589439294400859
Certificação Digital: 45F9 4EC8 894F 171B
60BD C131 A356 FB94
CNPJ: 07.954.605/0001-60
Autoridade Certificadora: AC Certisign RFB G4
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Nome Empresarial:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal Do Brasil

07.954.605/0001-60

MUNICIPIO DE FORTALEZA

RECIBO DE CONSOLIDAÇÃO DE MODALIDADE DE PARCELAMENTO DA LEI 12.996/2014 DE DEMAIS DÉBITOS NO ÂMBITO DA RFB
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Demonstrativo da Consolidação

Débito com Reduções - Lei nº 12.996 5.144.949,72

Antecipação 514.494,97

Saldo 4.630.454,75

Demais Parcelas 38.911,38

Demonstrativo da Prestação

Saldo Consolidado Prestação

Principal 3.329.210,56 27.976,57

Multa Isolada 0,00 0,00

Multas 292.551,62 2.458,41

Juros 1.008.692,57 8.476,40

Honorários 0,00 0,00

Total 4.630.454,75 38.911,38

DEMONSTRATIVO DA  CONSOLIDAÇÃO
Data da Consolidação: 22/08/2014

Faixa de Prestações Valor do Principal Valor da Multa Isolada Valor das Multas de Mora/Ofício Valor dos Juros Totais

Valores Sem Reduções 3.699.122,82 0,00 1.083.524,59 1.601.099,35 6.383.746,76

até 120 parcelas 3.699.122,82 0,00 325.057,36 1.120.769,54 5.144.949,72

Número de parcelas selecionado: 120 meses

Atenção:

Para pagamento das prestações, acesse o aplicativo "Emissão de Darf" no menu de acesso: "Pagamento e
Parcelamento nº Lei 12.996/2014-débitos até 31/12/2013".

A parcela do mês 09/2015 não está computada no DARF do saldo devedor da negociação.
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Secretaria da Receita Federal Do Brasil
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CNPJ:

DEMONSTRATIVO DA  CONSOLIDAÇÃO
Data da Consolidação: 22/08/2014

07.954.605/0001-60 (matriz)

Processo: 10380.723.916/2010-48
Código

de
Receita

PA Moeda Vencimento Saldo
Originário

Valor do
Principal

Valor das
Multas

Valor dos
Juros

Valor
Consolidado Sem

Reduções

Situação
do Débito

3703 04/2010 REAL 25/05/2010 1.149.000,00 1.149.000,00 229.800,00 458.910,60 1.837.710,60 Em
Cobrança

3703 05/2010 REAL 25/06/2010 865.000,00 865.000,00 173.000,00 338.647,50 1.376.647,50 Em
Cobrança

Processo: 10380.730.671/2013-58
Código de

Receita PA Moeda Vencimento Saldo
Originário

Valor do
Principal

Valor das
Multas

Valor dos
Juros

Valor Consolidado
Sem Reduções

Situação do
Débito

2999 11/2008 REAL 23/12/2008 185.093,92 185.093,92 138.820,44 119.154,20 443.068,56 Em Cobrança

2999 12/2008 REAL 23/01/2009 434.066,03 434.066,03 325.549,52 274.872,30 1.034.487,85 Em Cobrança

2999 01/2009 REAL 20/02/2009 2.421,09 2.421,09 1.815,81 1.512,32 5.749,22 Em Cobrança

2999 02/2009 REAL 25/03/2009 3.328,14 3.328,14 2.496,10 2.046,63 7.870,87 Em Cobrança

Processo: 10380.731.004/2013-92
Código

de
Receita

PA Moeda Vencimento Saldo
Originário

Valor do
Principal

Valor das
Multas

Valor dos
Juros

Valor
Consolidado Sem

Reduções

Situação
do Débito

3703 06/2010 REAL 23/07/2010 1.060.213,64 1.060.213,64 212.042,72 405.955,80 1.678.212,16 Em
Cobrança

Observações:

Conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13, de 2014, o sujeito passivo deverá desistir de forma irrevogável
da impugnação ou recurso administrativos, de ações judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução
fiscal e, cumulat ivamente, renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam os processos
administrativos e ações judiciais. No caso dos débitos que se encontram com exigibilidade suspensa em razão de
impugnação ou de recurso administrativos, a inclusão dos débitos na negociação implicará desistência tácita destes.
As desistências de ações judiciais devem ser efetuadas até o últ imo dia út i l  do mês subsequente à ciência do
deferimento da respectiva modalidade de parcelamento ou da conclusão da consolidação da modalidade de pagamento
à vista com utilização de PF/BCN.
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Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 12.996, DE 18 JUNHO DE 2014.

Mensagem de veto

Conversão da Medida Provisória nº 638, de 2014

Altera as Leis nos 12.715, de 17 de setembro de 2012,
que institui o Programa de Incentivo à Inovação
Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de
Veículos Automotores - INOVAR-AUTO, 12.873, de 24
de outubro de 2013, e 10.233, de 5 de junho de 2001; e
dá outras providências.

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
Lei:

Art. 1o  A Lei no 12.715, de 17 de setembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 40  .........................................................................

..............................................................................................

§ 5o-A.  Para a realização das atividades previstas nos incisos II e III do § 5o,
serão considerados realizados no País dispêndios com aquisição de software,
equipamentos e suas peças de reposição, desde que sejam utilizados em
laboratórios, na forma do regulamento.

§ 5o-B.  As peças de reposição referidas  no § 5o-A são aquelas adquiridas
juntamente com o equipamento, cujo valor seja igual ou inferior a 10% (dez por cento)
do valor do equipamento.

...................................................................................” (NR)

“Art. 41-A.  Com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável da
indústria, os fornecedores de insumos estratégicos e de ferramentaria para as
empresas habilitadas  ao Inovar-Auto e seus fornecedores diretos ficam obrigados a
informar aos adquirentes, nas operações de venda, os valores e as demais
características dos produtos fornecidos, nos termos, limites e condições definidos
pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

§ 1o  O desenvolvimento sustentável da indústria previsto no caput refere-se ao
aumento do padrão tecnológico dos veículos, especialmente quanto à segurança
veicular e a emissões veiculares.

§ 2o  A omissão na prestação das informações de que trata o caput ensejará a
aplicação de multa no valor de 2% (dois por cento) sobre o valor das operações de
venda referidas no caput.

§ 3o  A prestação de informações incorretas no cumprimento da obrigação a
que se refere o caput ensejará a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre a
diferença entre o valor informado e o valor devido.

§ 4o  Regulamento poderá dispor sobre os procedimentos para correção das

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.996-2014?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Msg/VEP-164.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/Mpv/mpv638.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art40§5a.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art40§5b.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art41a.
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informações incorretas de que trata o § 3o.

§ 5o  O disposto nos §§ 2o e 3o será aplicado nas operações de venda
realizadas a partir do 7o (sétimo) mês subsequente à definição dos termos, limites e
condições referidos no caput.” (NR)

“Art. 41-B.  O Poder Executivo, no âmbito do Inovar-Auto, poderá estabelecer
alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI menores para os veículos
que adotarem motores flex que tiverem relação de consumo entre etanol hidratado e
gasolina superior a 75% (setenta e cinco por cento), sem prejuízo da eficiência
energética da gasolina nos veículos novos.”

“Art. 42.  ........................................................................

I - o descumprimento dos requisitos estabelecidos por esta Lei ou pelos atos
complementares do Poder Executivo, exceto quanto:

a) ao compromisso de que trata o inciso II do § 4o do art. 40; e

b) à utilização de valor a maior de crédito presumido por empresa habilitada ao
Inovar-Auto em razão de incorreções nas informações de que trata o art. 41-A;

..............................................................................................

§ 4º  Na hipótese da alínea b do inciso I do caput, a empresa habilitada deverá:

I - promover o estorno da parcela do crédito presumido aproveitado a maior, nos
termos dispostos em ato do Poder Executivo; ou

II - no caso de insuficiência do saldo credor de crédito presumido, recolher o
valor aproveitado a maior, acrescido de juros equivalentes à taxa do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente,
calculados a partir do mês da apuração do crédito presumido até o mês anterior ao
do pagamento e adicionados de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo feito.

§ 5o  A omissão na prestação das informações de que trata o art. 41-A impede
a apuração e a utilização do crédito presumido pela empresa habilitada, relativamente
à operação de venda a que se referir a omissão.

§ 6o  A inobservância do disposto no § 4o, decorridos 60 (sessenta) dias após
a notificação, acarretará o cancelamento da habilitação ao Inovar-Auto, deixando-se
de aplicar a exceção prevista na alínea b do inciso I do caput.” (NR)

“Art. 43.  ........................................................................

..............................................................................................

§ 3o  Os valores de que tratam os incisos II, III, IV e V do caput deverão ser
depositados no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
FNDCT, em conta específica.” (NR)

Art. 2o  Fica reaberto, até o último dia útil do mês de agosto de 2014, o prazo previsto no § 12 do art. 1º e
no art. 7o da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, bem como o prazo previsto no § 18 do art. 65 da Lei no

12.249, de 11 de junho de 2010, atendidas as condições estabelecidas neste artigo.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art41b.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art42i....
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art42§4.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art42§5.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art42§6.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Lei/L12715.htm#art43§3.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm#art65§18
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§ 1o  Poderão ser pagas ou parceladas na forma deste artigo as dívidas de que tratam o § 2o do art. 1o da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e o § 2o do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, vencidas até
31 de dezembro de 2013.

§ 2o  A opção pelas modalidades de parcelamentos previstas nos arts. 1o e 3o da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, bem como no art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de 2010, dar-se-á mediante:

I - antecipação de 10% (dez por cento) do montante da dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as
reduções, na hipótese de o valor total da dívida ser até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais);

II - antecipação de 20% (vinte por cento) do montante da dívida objeto do parcelamento, após aplicadas as
reduções, na hipótese de o  valor  total  da  dívida  ser  superior  a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

§ 3o  Para fins de enquadramento nos incisos I ou II do § 2o, considera-se o valor total da dívida na data do
pedido, sem as reduções.

§ 4o  As antecipações a que se referem os incisos I e II do § 2o poderão ser pagas em até 5 (cinco)
parcelas iguais e sucessivas, a partir do mês do pedido de parcelamento.

§ 5o  Após o pagamento das antecipações e enquanto não consolidada a dívida, o contribuinte deve
calcular e recolher mensalmente parcela equivalente ao maior valor entre:

I - o montante dos débitos objeto do parcelamento dividido pelo número de prestações pretendidas,
descontadas as antecipações; e

II - os valores constantes no § 6o do art. 1o ou no inciso I do § 1o do art. 3o da Lei no 11.941, de 27 de
maio de 2009, conforme o caso, ou os valores constantes do § 6o do art. 65 da Lei no 12.249, de 11 de junho de
2010, quando aplicável esta Lei.

§ 6o  Por ocasião da consolidação, será exigida a regularidade de todas as prestações devidas desde o
mês de adesão até o mês anterior ao da conclusão da consolidação dos débitos parcelados nos termos do
disposto neste artigo.

Art. 3o  A Lei no 10.233, de 5 de junho de 2001, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 13.  .......................................................................

..............................................................................................

IV - permissão, quando se tratar de:

a) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual
semiurbano de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura;

b) prestação regular de serviços de transporte ferroviário de passageiros
desvinculados da exploração de infraestrutura;

V - autorização, quando se tratar de:

..............................................................................................

e) prestação regular de serviços de transporte terrestre coletivo interestadual e
internacional de passageiros desvinculados da exploração da infraestrutura.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art1§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm#art65§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm#art65§2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12249.htm#art65
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11941.htm#art1§6
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art13iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art13v...
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art13ve
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...................................................................................” (NR)

“Art. 14.  ........................................................................

..............................................................................................

III - ................................................................................

..............................................................................................

j) transporte rodoviário coletivo regular interestadual e internacional de
passageiros, que terá regulamentação específica expedida pela ANTT;

IV - ................................................................................

a) transporte rodoviário coletivo regular interestadual semiurbano de
passageiros;

...................................................................................” (NR)

“Art. 24.  ........................................................................

..............................................................................................

III - propor ao Ministério dos Transportes, nos casos de concessão e
permissão, os planos de outorgas, instruídos por estudos específicos de viabilidade
técnica e econômica, para exploração da infraestrutura e a prestação de serviços de
transporte terrestre;

..............................................................................................

IX - (VETADO);

..............................................................................................

XVIII - dispor sobre as infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis
aos serviços de transportes.

...................................................................................” (NR)

“Art. 26.  ........................................................................

I - publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de permissão
para prestação de serviços regulares de transporte rodoviário interestadual
semiurbano de passageiros;

..............................................................................................

VIII - autorizar a prestação de serviços regulares de transporte rodoviário
interestadual e internacional de passageiros;

IX - dispor sobre os requisitos mínimos a serem observados pelos terminais
rodoviários de passageiros e pontos de parada dos veículos para a prestação dos
serviços disciplinados por esta Lei.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art14iiij
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art14iva
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art24iii.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art24xviii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art26i.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art26viii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LEIS_2001/L10233.htm#art26ix
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...................................................................................” (NR)

“Art. 38.  As permissões a serem outorgadas pela ANTT para o transporte
rodoviário interestadual semiurbano e para o transporte ferroviário e pela ANTAQ
aplicar-se-ão à prestação regular de serviços de transporte de passageiros que
independam da exploração da infraestrutura utilizada e não tenham caráter de
exclusividade ao longo das rotas percorridas, devendo também ser precedidas de
licitação regida por regulamento próprio, aprovado pela diretoria da Agência e pelo
respectivo edital.

...................................................................................” (NR)

“Art. 47-A.  Em função das características de cada mercado, a ANTT poderá
estabelecer condições específicas para a outorga de autorização para o serviço
regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros.”

“Art. 47-B.  Não haverá limite para o número de autorizações para o serviço
regular de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, salvo no
caso de inviabilidade operacional.

Parágrafo único.  Na hipótese do caput, a ANTT poderá realizar processo
seletivo público para outorga da autorização, observados os princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, na forma do regulamento.”

“Art. 47-C.  A ANTT poderá intervir no mercado de serviços regulares de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, com o objetivo de
cessar abuso de direito ou infração contra a ordem econômica, inclusive com o
estabelecimento de obrigações específicas para a autorização, sem prejuízo do
disposto no art. 31.”

“Art. 77.  ........................................................................

..............................................................................................

§ 3o  No caso do transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de
passageiros, a taxa de fiscalização de que trata o inciso III do caput deste artigo será
de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) por ano e por ônibus registrado pela empresa
detentora de autorização ou permissão outorgada pela ANTT.” (NR)

“Art. 78-A.  ....................................................................

..............................................................................................

VI - perdimento do veículo.

..............................................................................................

§ 3o  Caberá exclusivamente à ANTT a aplicação da sanção referida no inciso
VI do caput.” (NR)

“Art. 78-K.  O perdimento do veículo aplica-se quando houver reincidência no
seu uso, dentro do período de 1 (um) ano, no transporte terrestre coletivo
interestadual ou internacional de passageiros remunerado, realizado por pessoa física
ou jurídica que não possua ato de outorga expedido pela ANTT.

Parágrafo único.  O proprietário e quem detém a posse direta do veículo
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respondem conjunta ou isoladamente pela sanção de perdimento, conforme o caso.”

Art. 4o  A ANTT, por um período de até 5 (cinco) anos, contado da publicação desta Lei, poderá fixar as
tarifas máximas dos serviços regulares de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, bem
como os critérios para seu reajuste.       (Vide)

Art. 5o  A ANTT deverá extinguir as autorizações especiais vigentes para os serviços de transporte
rodoviário interestadual e internacional de passageiros, no prazo de até 1 (um) ano, contado da publicação desta
Lei, podendo esse prazo ser prorrogado, a critério do Ministro de Estado dos Transportes, mediante proposta da
ANTT.       (Vide)

Art. 6o  As disposições dos arts. 4o e 5o desta Lei somente se aplicarão aos serviços com contrato de
permissão vigente após a extinção do respectivo instrumento.

Art. 7o  O art. 37 da Lei no 12.873, de 24 de outubro de 2013, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 37.  .......................................................................

..............................................................................................

§ 2o  A moratória abrangerá o montante das dívidas vencidas no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, até o mês anterior ao da publicação da regulamentação de que trata o art.
43 desta Lei, com respectivos acréscimos legais.

..............................................................................................

§ 7o  O disposto nos arts. 13 da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, e 30 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, não se aplica durante o período de moratória a
que se refere o § 1o, salvo na hipótese do § 3o do art. 38.” (NR)

Art. 8o  As áreas ocupadas por entidades religiosas de qualquer culto e por entidades de assistência
social que tenham-se instalado até 31 de dezembro de 2006 nos limites do Distrito Federal e estejam
efetivamente realizando suas atividades no local poderão ser regularizadas, no todo ou em parte, mediante venda
ou concessão de direito real de uso com opção de compra, dispensados os procedimentos exigidos pela Lei no

8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1o  A possibilidade de venda ou concessão de direito real de uso a que se refere o caput só se aplica às
áreas passíveis de se transformarem em urbanas e depois de atendidas as exigências da Lei no 6.766, de 19 de
dezembro de 1979.

§ 2o  Ao adquirir a propriedade dos lotes ou o direito de uso nos termos do caput deste artigo é proibida a
alteração de uso da unidade imobiliária alienada ou concedida, devendo essa restrição constar, obrigatoriamente,
como cláusula resolutiva da escritura de transferência ou do contrato de concessão.

§ 3o  (VETADO).

Art. 9o  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília,  18  de junho de 2014; 193o da Independência e 126o da República.

DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
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César Borges
Mauro Borges Lemos
Miriam Belchior
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em Brasília, Distrito Federal, de um lado, a UNIÃO, representada, neste ato, pelo Procurador da 

Fnenda Nacioual ao final assínado, no uso da competência que lhe foi conferida pelas Portarias 

nºs t153, pul.Jlicada no Diário Oficial da U11ião de 21 de outubro ele 2002, e l.653, de 23 de 

dezembro ele 2009, respectivamente do Senhor Ministro de Estado da Fazenda e da Senhora 

P.rocurnclora-Geral da Fazenda Nacional, e, de outro, o MUNICÍ:PJO DE lfORTALEZA, Capital 

do Estado do Ceará, doravante dcsig1rndo, simplesH;}_ef};le, MUNICÍPIO, representado, neste alo, 

por sua Prcfeila, a Senhora Luizianne de Oliveira Lins, e, na qualidade de interveniente 

dcposilAria, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, adiante denominada BANCO, j;epJesent.ada ., 
por seu representante legal infra-assinado, e o JJANCO DO BH .. ASIL S.A., este na qualidade ele 
deposilário de receitas do MUNICÍPIO e de Ageutc financeiro da União, representado neste alo 

por seu representante legal ao final assinado, têm entre si, justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO assume, neste ato, o compromisso de prestar garantia e 

l\1UNICÍPlO, nos le1mos do Conlralo de Garantia em relação ao Contrato de Empréstimo a s; 

celebrado com o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID), no valor e 

USD 33,066,000.00 (trinta e três milhões e sessenta e seis mil dólares dos Estados Unidos e 

América), cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do "JJrograma Integrado de Polític; 
~ 

Publicas ele Juventude ele Fortaleza". 

CLÁUSULA SEGUNDA - O MUNICÍPIO, nos termos elo disposto no § 4Q do art. 167, < 

Constituição da Repúbl.ica, no inciso 11 cio § l º, elo art. 40, da Lei Complementar nQ 101, de 4 e 

maio de 2000, nas Resoluções nºs 43, de 2001, com alterações posteriores, e 2, de 26 ele fevereiro ( 
í.009, ambas do Senado Federal, e no inciso Ido art. 41\ da Portaria MEFP 1/·J. 497, de 27 de agos 

de 1990, e corn fundamento na .Lei Municipal nº 9.349, de 27 de março de 2008, allerada pela L 

Mu nic.ipal uQ 9 .431, ele 25 de nove1nbro de 2008, vincula, como garantia, par;1 pagame11to 1 

qnanlias q11e a UNlÃO despender cm <lecouência de inaclim1Jlência cio MUNICÍPIO 110 que tau; 

ao cumpí-imento cio Contrai.o de Empréstimo referido na Cláu?ula Pri.n1e1ra: 

1V 
V 
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a) as receitas a que se referem os arls. 156, indsos I a llI, 158, incjsos J a ·1 V, e 

159, inciso l, alínea "b", todos da Constituição da Repúblicc1, que llie sfio creditadas 

no DANCO DO DRASIL S.A; 

b) as receitas a que se referem os incisos IU e TV uo <1 rt. 158, da Constítuiçâo, 

que lhe são creditadas no BANCO. 

CLÁUSULA Tfi:RCEJRA - Para pagamento de qua!1tias decorrentes de inadimplemento 

coulralual, inclusive encargos, o MUNICÍPIO transfere à UNÍÃO, mediante cessão, suas recei tas 

próprias e as 1 ra11s.ferê11cias constitucionais a que se refere a Cláusula Segunda, até o montante 

devido, atuaUzado pelo custo de captação cio Tesouro Nacional, e confere poderes, r1cstc ato, em 

caráter irrevogável e irretratável, à UNIÃO, por si ou por intermédio do BANCO DO BRASIL 
S.A., para: 

a) transferir, para a Conta do Tesouro Nacional, as cotas das receitas de que 

tra tam os arls. 156, incis·os r a III, l58, incisos I a lV, e 159, inciso I, alínea "b", lodos 

da Constituição da República, até o limite de saldo existente, creditadas no BANCO 

DO BRASIL S.A., na Agência nº 0008-6, contas-correules n2s 20.579-6, 75 .8.53-1, 

75.414-5, 21.978-9, 75.852-3, 75.800-0, 20.581-J3, 75.788-8 e 20.000-X; 
' ' ;-(, 

b) requerer a transferência para a Conta do Tesouro Nacional, as quanUas dns ·~ , 
recei tas de que tratam os incisos IJI e· IV, do art. 158, lodos da Constituição, até o 

limite do saldo exis1ente, creditadas na CAIXA ECONÓMICA FEDERAL, 1Ja 

Agência n°- 031-0, conta-corrente n9s 599--0. 

PARÁGRAFO J'lUME.lRO - Para efetivação da cessão e transferência a que se refere esta 

cláusula, a UNIÃO informará ao BANCO DO BRASIL S.A., ou a ele e aos llANCOS, o valor da 

in1portância a ser transferida. 

l'ARÁGRAFO SJLGUNDO - O não ressarcimeuto pelo MUNICÍPIO à UNIÃO ele qualquer 
' . 

compromisso por esla honrado decorrente do Contrato ele Garantia, referido na Cláusula Primeira, 

em até trinta dias, .implicará a constituição do M.UNICÍPIO em mora, reconhecendo, nesta hipótese, 

a certeza e liquidez da dívida, e seus consectários, incluindo a inscrição em Dívida Ativa da UJtião. 

r ARÁGRAli'O TERCElRO - Para as finalidades do presente Conlrntu de Conlragarantia, a 

Senhora I>rc[eita declarn, sob as pcuas ela lei, que não existem outras contas-correntes, nas 

mencionadas fnst ituições Financeiras ou em qualquer outra, com jngrcsso elas receitas previstas no 

arl. J 67, § 49, dt1 Constituição, ora objeto ele Contragarantia à Garnut.ia dn União para operação de 

crédito externo rc(ericla. 

. 
l' AHÁGRAFO ()UAH..TO - Obriga-se o MUNICi PIO a não subslilu ir ,is instituições fi11anceirns 

depositárias de suas receitas tributárias próprias ou de depósito das repartições lribul árias 

co11sliluciouaiS: acima citadas, sem prévia auuênc.ia da UNIÃO, por intermédio ela Secret<1ri;i dn 



--

Tesouro Naóonal, devendo a(s) .iustituição(ões) qne vicr(em) a subsli.tui.r a(s) in: 

fioa11ceira(s) em epígrafe receber autorização e assumir as obrigações perli11enles 

Conlragara11Lia, nos termos do disposto nesta Cláusula, medi.ante o compelente ler.mo a< 

presente Conlralo. 

PARÁGRAFO QUINTO - Obriga-se ainda o M0NICÍPlO a não cri::ir novas contas-< 

para recebimento elas receitas ora objeto de Contragarantia, sem prévia anuência da UNl 

intermédio da Secretaria do Tesouro Nacional, devendo ser a(s) novas(s) conta(s)-co 

vincnlr1cla(s) ao presente Contrato, mediaute termo adilivo, parà os fins desta Cláusula. 

.PARÁGRAFO SEXTO - Na hipótese de a trnnsferênda de recursos prevista JJO cap 

cláusula ser rea lizada por intermédio do J\genle Financeiro, os respectivos custos serão sup 

exclusivamente, pelo MUNICÍPIO. 

CLÁUSULA QUARTA - O MUNICÍPIO pagará ao BANCO DO BRASIL S.A., na mes 

da transferência, comissão remuneratória ele J% (um por cento) sobre os montantes efeti\ 

lransJcridos das contas-correntes a que se refere a Cláusula Terceira. 

PARÁGRAFO PlUMElRO - Em caso de atraso no pagamculo da cornissão remuneratóri 

se refere o caput desta Cláusula, o valor clevi~o ~erá ,.{ltuolizado monetariamente com base l: 

Básica rinanccira, com acréscimo ele 1 % (um ponlo percentual) ao mês. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - As disposições contidas no caput e no Parágrafo Primein 

Cláusula aplicam-se às transferências efetuadas pelo BANCO DO BRASIL S.A., fi caml 

desde já, autorizado a efetuar, na mesma data ela transferência, em conla-correnlc de litularid 

MUNICÍPIO, o débito dos valores correspondentes à comissão remuneratória a que fizer jus. 

CLÁUSULA QUINTA - Obriga-se o MUNICÍPIO a custear ou a ressarcir à UNIÃO tu 

despesas comprovadamente incorridas com a negociação, fonnalização e implementação cio cc 

de garantia e do preseJtle Contrato de Coulragarant.ia. 

CLÁUSULA SEXTA - O MUNICÍ.PIO obriga-se a assegurar os recursos necessá! 

contrapartida nacional, prevista no Conlralo de Empréstimo Externo a que se refere a Cl 

Primeira, dcclaranclo~se, ainda, ciente e de acordo em que os compromissos financei ros clecor 

do me11cionado contrato não serão objeto de refinanciamento pela UNIÃO. 

CLÁUSULA StTIMA - Na hipótese de a UNIÃO homar, total ou parcialmenle, a gt1 

concedida 110 Coulrnto referido 11a Cláusula 'Primeira, o lVIUNlCÍl.'JO obriga-se a ni'io req 

ju11lo a órgãos ou entidades ela Administração federal, financiamento das ünportâncias de 

UN IÃO se lenha tomado credora, por [orça do disposlo 11eslc Cu.!Hralo. 

C I ,ÁUSU l ,A OlTAV A O M UNJ CÍJ'IO obriga-se a, semé~1raJ1ne11Le, pres tar i11forrn:-1ç, 

Secretaria do Tesomo Nacional quanto ao fluxo financeiro cio Conlralo de Empréstimo, incl· 
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.t1fonnações sobre saldo devedor, valores desembolsados ela conta ele empréstimo e valores alocados 

de contrapartida nacional. 

CLÁ1JSULA NONA - Por Ü1lermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a UNIÃO 

providenciará a publicação de extrato deste Contrato no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA :OltClMA - Para dirirnir as questões porventura resultantes do presente Contrato o 

Tribunal cornpetenle é o SupJemo Tril.Jnnal Federal. 

· E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, estabelecido e avençado, as 

parles firmam o presente Contrato, na presença ele duas testemunhas, o qual é lavrado por mi.m, 

, às folhas 1l do Livro Especial 119
• IV da Seção de 

Contratos da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, de acordo com o disposto no arl. 60, da Lei 

11º 8.666, ele 21 de junho de 1993, dele sendo extraídas as certidões necessárias à produção de seus 

efeitos legais. 

Pela UNIÃO: 

Pelo MlJNICÍ.PlO: 

Pelo BANCO DO BRASIL S.A.: 

Pela CAlXA ECONÔMICA FEDERAL: 

Testemunhas: 

Nome: Nome: 

CPF: CPF: 

u , •• - • - - _.., _ _ --- -~---- -



.. 

,, .. 
Diretoria de Governo/Genef/Dinef 111-2010/014041 

Brasília (DF), 30 de junho de 201 O 

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN 
Brasília (DF) 

Senhor Procurador, 

CONTRATO - DEVOLUÇÃO - Encaminhamos , em devolução, 01 (uma) via do 
Contrato de Vinculação de Receitas e de Cessão e Transferência de Crédito, 
ern Contragarantia, que, entre si fazem , a União e o Município de Fortaleza 
(CE), com a interveniência do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica 
Federal, referente a Contrato de Empréstim!?_ '* ser firmado entre o Município e 
o Banco lnteramericano de Desenvolvimento - 810, no valor de US$ 
33 .066.000,00 (trinta e três milhões e sessenta~e 'seis mil dólares dos Estados 
Unidos da América) , cujos recursos destinam-se ao financiamento parcial do 
"Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventucie de FortaleJ.a!!, 
devidamente firmada pelo representante deste Banco. 

Anexo: 01/02 

Atenciosamente, 

Diretoria cJe Governo 

cz=;-·-...... , 
E- -~~1~ 1- .-11 10 11as -erre1ra 

Ger 'ifte de Divisão 
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Resolução DE-130/09 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. 2207/OC-BR 

entre o 

Ml,JNICÍPIO DE FORTALEZA 

eo 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza 

3 de setembro de 2010 

LEG/SÓO/CSC/IDBDOCS# 1527895 

., .~-_.,, ~ 
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

INTRODUÇÃO 

Partes, Obieto, Elementos Integrantes, Órgão Executor e Garantia 

1. PARTES E OBJETO DO CONTRATO 

CONTRATO celebrado no dia 3 de setembro de 2010 entre o MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, Estado do Ceará, da República Federativa do Brasil, a seguir denominado 
"Mutuário", e o BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, a seguir 
denominado "Banco", para cooperar na execução do Programa Integrado de Políticas Públicas de 
Juventude de Fortaleza, a seguir denominado, "Programa", que consiste na melhoria ela 
capacidade do Município de Fortaleza para formular e implantar políticas e programas para a 
juventude de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Juventude (PNJ). 

O Anexo Único apresenta os aspectos mais relevantes do Programa. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS 
GERAIS 

(a) Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Nonnas Gerais e o Anexo 
Único, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das Disposições 
Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia não concordar ou estiver 
em contradição com as Normas Gerais, prevalecerá o disposto nas Disposições 
Especiais, no Anexo Único ou no Contrato de Garantia, conforme o caso. Quando 
existir discrepância ou contradição entre estipulações das Disposições Especiais, 
do Anexo Único ou do Contrato de Garantia, será aplicado o princípio de que a 
disposição específica prevalece sobre a geral. 

(b) As Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposições de 
procedimento relativas à aplicação das cláusulas sobre amortização, juros, 
comissão de crédito, inspeção e supervisão, desembolso, bem como outras 
disposições relacionadas com a execução do Programa. As Normas Gerais 
incluem também definições de caráter geral. 

3. ÓRGÃO EXECUTOR 

A execução do Programa e a utilização dos recursos do financiamento do Banco serão 
efetuadas em sua totalidade pelo ; Gabinete da Prefeita, que para fins desse Contrato será 
denominado "Órgão Executor". ._.,, 
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4. GARANTIA 

Este Contrato fica sujeito a que a República Federativa do Brasil, a seguir denominada 
"Fiador", assine o Contrato de Garantia e assuma as obrigações nele estipuladas. 

CAPÍTULO ! 

Custo, Financiamento e Recursos Adicionais 

CLÁUSULA 1.01. Custo do Programa. O custo total do Programa é estimado em quantia 
equivalente a US$ 66.132.000,00 (sessenta e seis milhões, cento e trinta e dois mil dólares). 
Salvo disposição em contrário neste Contrato, o tenno "dólares" significa a moeda de curso legal 
nos Estados Unidos da América. 

CLÁUSULA 1.02. Valor do Financiamento. (a) Nos termos deste Contrato, o Banco · 
compromete-se a conceder ao Mutuário, e este aceita, um financiamento, a seguir denominado 
"Financiamento", a débito dos recursos do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do 
Banco, até um montante de US$ 33.066.000,00 (trinta e três milhões, sessenta e seis mil dólares), 
que façam parte dos referidos recursos. As quantias desembolsadas a débito deste Financiamento 
constituirão o "Empréstimo". 

(b) O !::,mpréstimo será um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR. 

CLÁUSULA 1.03. Disponibilidade de Moeda. Não obstante o disposto nas Cláusulas 1.02 e 
3.01 (a) destas Disposições· Especiais, se o Banco não tiver acesso à Moeda Única pactuada, este, 
em acordo com o Mutuário e com a não-objeção do Fiador, des~mbolsará em outra Moeda Única 
que julgue apropriada. O Banco poderá continuar efetuando os desembolsos em outra Moeda 
Única que julgue apropriada enquanto continuar a falta de acesso à Moeda Única pactuada. A 
amortização do Empréstimo pelo Mutuário será feita na Moeda Única desembolsada, com os 
encargos financeiros que correspondam a essa moeda. 

CLÁUSULA 1.04. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais que, de acordo com 
o Anigo 6.04 das Normas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer oportunamente para a 
completa e ininterrupta execução do Programa, é estimado em· quant~a equivalente a 
US$ 33.066.000,00 (trinta e três milhões, sessenta e sei~-mil dólares), sem que esta estimaliv.a 
implique limitação ou redução da obrig~ção do Mutuário de ·acordó cqm o ·ref~rido Artigo. Para 
calcular a equivalência em dólares, será adotada a regra indicada na alínea (b) do Artigo 3.06 das 
Normas Gerais, com a redação dada pela Cláusula 1.05 abaixo. · 

2207/OC-BR 
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CLÁUSULA 1.05. Taxa de Câmbio. O Artigo 3.06 das Normas Gerais terá a seguinte 
redação: 

"ARTIGO 3.06. Taxa de câmbio. ( a) A taxa de câmbio a ser utilizada para 
estabelecer a equivalência da Moeda Local em relação à Moeda do Financiamento será 
a seguinte: 

(i) A taxa de câmbio correspondente ao entendimento vigente entre o Banco 
e o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor da 
moeda, conforme estabelecido na Seção 3 do Artigo V do Convênio 
Constitutivo do Banco. 

(ii) Na ausência de um entendimento entre o Banco e o respectivo país 
membro a respeito da ta.,'Ca de câmbio a ser aplicada para fins de 
manutenção do valor de sua moeda em poder do Banco, este terá o direito 
de exigir que, para os fins de pagamento de amortização e juros, seja 
aplicada a taxa de câmbio utilizada nessa data pelo Banco Central do 
país membro, ou pela correspondente autoridade monetária para a vencia 
de unidades da Moeda do Financiamento aos residentes no país, que não 
sejam entidades governamentais, para efetuar as seguintes operações: 
(a) pagamento a título de capital e juros devidos; (b) remessa de 
dividendos ou de outras rendas provenientes de investirne11tos de capital 
no país; e ( c) remessa de capitais investidos. Se, para estas três classes de 
operações, não existir taxa de câmbio idêntica, será aplicável a mais alta, 
ou seja, a que represente o maior número de unidades na moeda do 
respectivo país por cada unidade da Moeda do Financiamento. 

(iii) Se, na data em que deva ser efetuado o pagamento, a regra anterior não 
puder ser aplicada por inexistência das mencionadas operações, o 
pagamento será efetuado com base na taxa de câmbio mais recente 
utilizada para tais operações dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à datn 
do vencimento. 

(iv) Se, não obstante a aplicação das regras acima mencionadas. não for 
possível detemiinar a taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
pagamento, ou se surgirem discrepâncias quanto a essa detenninaçâo, 
observar-se-á, nesta matéria, o que o Banco resolver, levando em 
consideração as realidades do mercado de câmbio no respectivo paú 
membro. 

(v) Se, por descumprimento das regras anteriores, o Banco considerar que o 
pagamento efetuado na moeda correspondente foi insuficiente, deverá 
comunicá-lo de imediato ao Mutuário para que este proceda à cobertura 
da diferença dentro do prazo nuir:imo de 30 (trinta) dias úteis contados a 
partir da data do recebimento do aviso. Se, ao contrário, a quantia 
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recebida for superior à devida, o Banco procederá à devolução do 
excesso de recursos dentro do mesmo prazo. 

(b) A equivalência na Moeda do Financiamento de uma despesa efetuada na Moeda 
Local será regida pelas seguintes disposições: 

( i) Para detenninar a equivalência de uma despesa paga total ou 
parcialmente com recursos do Financiamento, será aplicada, à totalidade 
( , •!espesa, a mes~a taxa de câmbio utilizada para a conversão para 
A da Local dos recursos desembolsados na Moeda do Financiamento. 

Para detenninar a equivalência de uma despesa paga com recursos 
distinios aos do Financiamento e para a · qual o Mutuário solicite seu 
reembolso total ou parcial a débito do Financiamento, ou seu 
reconhecimento a débito da contrapartida local, será aplicada, à 

1ídade da despesa, a taxa de câmbio indicada no inciso ( a) deste 
_, ago, vigente na data da apresentação ao Banco da solicitação de 

reembolso ou reconhecimento da mencionada despesa; e 

-iii) N(l ··aso de pagamentos diretos a consultores, empreiteiros, fornecedores 
ie bens ou prestadores de serviços, aplicar-se-á a taxa de câmbio 
indicada no inciso ( a) deste Artigo. vigente na data do respectivo 
pagamento ao consultor, empreiteiro, f omecedor ou prestador de 
serviços. " 

CAPÍTULO II 

Amortização, Juros, Inspeção e Supervisão e Comissão de Crédito 

CLÁUSULA 2.01. Amortização. O Empréstimo deverá ser amortizado pelo Mutuário 
mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, na .medida do possível, iguais. A 
primeira prestação deverá ser paga no dia 15 de fevereiro de 2016, de acordo com o disposto no 
Artigo 3.01 das Normas Gerais, e a última até o dia 15 de agosto de 2035. 

CLÁUSULA 2.02. Juros. (a) O Mutuário pagará juros sobre os sal~os devedores diários do 
Empréstimo a uma taxa que será determinada de acordo com o estipulado no Artigo 3 ,04 . das 
Normas Gerais para um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada 
na LIBOR. O Banco notificará o Mutuário, tão logo seja possível, depois de determinar a taxa de 
juros aplicável durante cada Trimestre. 

(b) Os juros serão pagos ao Banco semestralmente nos dias 15 dos meses de .fevereiro 
e agosto de cada ano, a partir de 15 de fevereiro de 2011, de acordo com o disposto no 
Artigo 3.01 da.s Normas Gernis. 
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CLÁUSULA 2.03. Fixação da Taxa de Juros do Financiamento e Pagamentos 
Antecipados de saldos devedores com Taxa de Juros Fixa. (a) Para os fins deste Contrato de 
Empréstimo, não se aplicará o disposto no Artigo 4.0l(g) das Normas Gerais. 

(b) O Mutuário, com o consentimento por escrito do Fiador, poderá solicitar a 
conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do Empréstimo sujeitos Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR, para uma Taxa de Juros Fixa, que será detenninada pelo Banco e 
comunicada por escrito ao Mutuário. Para efeitos de aplicação da Taxa de Juros Fixa aos saldos 
devedores, cada conversão somente poderá ser realizada em valor mínimo equivalente a 25% 
(vinte e cinco por cento) do montante líquido aprovado do Financiamento (montante do 
Financiamento menos cancelamentos) ou US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares), o que for 
maior. Os modelos de carta para efetuar a conversão mencionada nesta alínea serão enviados ao 
Mutuário uma vez que este tenha manifestado seu interesse em realizar tal conversão. 

(c) O Mutuário, com o consentimento por escrito do Fiador, poderá solicitar nova 
conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do Financiamento calculados a uma 
Taxa de Juros Fixa para a Taxa de Juros Baseada na LIBOR, mediante comunicação por escrito 
ao Banco. Cada nova conversão à Taxa de Juros Baseada na LIBOR somente se realizará pelo 
saldo remanescente da conversão original correspondente, desde que respeitado o valor mínimo 
de US$ 3.000.000,00 (três milhões de dólares). Qualquer ganho ou perda decorrente do 
cancelamento ou modificação da captação do Banco associada à nova conversão será transferido 
ao Mutuário ou dele cobrado pelo Banco, conforme seja o caso, dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias contados da data da nova conversão. Em caso de ganho, o mesmo se aplicará, em primeiro 
lugar, a qualquer saldo devedor vencido do Empréstimo, pendente de pagamento por parte do 
Mutuário ao Banco. 

(d) Mediante notificação prévia, por escrito, de caráter irrevogável, apresentada ao 
Banco, com o consentimento por escrito do Fiador, com pelo menos 30 (trinta) dias de 
antecedência, o Mutuário poderá pagar antecipadamente, total ou parcialmente, em uma das 
datas de pagamento de amortização, o saldo devedor do Empréstimo sujeito à Taxa de Juros 
Fixa, sempre que na data do pagamento não exista débito a título de comissões ou juros. Em tal 
solicitação, o Mutuário deverá especificar o montante que pretende pagar de forma antecipada. 
Caso o pagamento antecipado não cubra a totalidade do s,aldo devedor sujeito à Taxa de Juros 
Fixa, o pagamento será aplicado de forma proporcional às cotãs de amortização pendentes de 
pagamento. O Mutuário não poderá realizar pagamentos antecipados de saldos devedores do 
Empréstimo sujeitos à Taxa de Juros Fixa em montantes inferiores a US$ 3.000.000,00 (três 
milhões de dólares), salvo nos casos em que o valor total do saldo devedor do Empréstimo seja 
menor do que tal valor. 

(e) Sem prejuízo do disposto na alínea (d) acima, nos casos de pagamento antecipado 
antes referidos, qualquer ganho ou perda decorrente do cancelamento ou modificação da 
correspondente captação do Banco associada ao pagamento antecipado será transferido ao 
Mutuário ou dele cobrado pelo Banco, confonne seja o caso, dentro do prazo de 30 (trinta) dias 
da data do pagamento antecipado. Em caso de ganho, o mesmo se aplicará, em primeiro lugar, a 
qualquer saldo devedor vencido do Empréstimo, pendente de pagamento por parte do Mutuário 
ao Banco. 

~ ·! 
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(f) Da mesma forma, o Banco cobrará do Mutuário qualquer custo em que incorra 
como consequência: (i) da revogação ou de alterações feitas nos termos estabelecidos na 
solicitação de conversão para uma Taxa de Juros Fixa ou de nova conversão para uma Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR; ou (ii) do de:,cumprimento de um pagamento antecipado parcial ou 
total do saldo devedor sujeito à Taxa de Juros Fixa, previamente solicitado pelo Mutuário por 
escrito, de acordo com a alínea (d) desta ·cláusula. 

(g) Para os efeitos desta Cláusula, "Taxa Base Fixa" significa a taxa base de swap 
praticada no mercado na data efetiva da nova conversão; e "Taxa de Juros Fixa" significa a soma 
da (i) Taxa Base Fixa mais (ii) a margem para empréstimos do Capital Ordinário expressa em 
pontos básicos (pbs), que será estabelecida periodicamente pelo Banco de acordo com o indicado 
no Artigo 3.04 das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 2.04. · Recursos para inspeção e superv1sao gerais. Durante o período de 
desembolsos, o Banco não cobrará montante para atender desp~sas do Banco de inspeção e 
supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante o mencionado período, como 
consequência da sua revisão periódica dos encargos financeiros dos empréstimos, em 
conformidade com as disposições aplicáveis da sua política sobre metodologia ·para o cálculo de 
encargos para empréstimos do capita~ ordinário que concede e notificar o Mutuário a respeito. O 
valor devido pelo Mutuário para atender às referidas despesas em um semestre detenninado não 
poderá ser superior a 1 % (um por cento) do valor do Financiamento, dividido pelo número de 
semestres compreendidos no prazo original de desembolso. 

CLÁUSULA 2.05. Comissão de crédito. (a) O Mutuário pagará uma Comissão de Crédito 
em um percentual que será estabelecido pelo Banco periodicamente, como resultado de sua 
revisão de encargos financeiros, em conformidade com as disposições · aplicáveis da política do 
Banco sobre metodologia para o cálculo de encargos para empréstimos do capital ordinário, 
sendo certo que, em caso algum, poderá exceder o percentual previsto no · Artigo 3.02 das 
Normas Gerais. 

(b) Modifica-se a alínea (a) do Artigo 3.02 das Normas Gerais para que passe a 
vigorar com a seguinte redação: 

"ARTIGO 3.02 Comissão de crédito -( a) Sobre o saldo não desembolsado do 
Financiamento que não seja na moeda do país do Mutuário, este pagará uma comissão 
de crédito, conforme estabelecido na Cláusula 2.05 das Disposições Especiais, · que 
começará a vigorar 60 ( sessenta) dias após a data do Contrato e cujo valor não poderá 
exceder de 0,75% (zero vírgula setenta e cinco por cento) ao ano." 

CAPÍTULO III 

Desembolsos 

CLÁUSULA 3.01. Moedas dos desembolsos e utilização dos recursos do Financiamento. 
(a) O Financiamento será desembolsado em dólares que façam parte do Mecanismo 

_ 2101/QC BR 
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Unimonetário dos recursos do capital ordinário do Banco e será utilizado para pagar bens 
adquiridos e obras e serviços contratados de acordo com as Políticas identificadas nas 
Cláusulas 4.01 e 4.04 destas Disposições Especiais e para os outros propósitos indicados neste 
Contrato. 

(b) Os recursos do Financiamento serão utilizados somente para o pagamento de bens 
e serviços originários dos países membros do Banco. 

CLÁUSULA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro 
desembolso dos recursos do Financiamento está condicionado a que o Mutuário cumpra, de 
fo1ma que o Banco considere satisfatória, com as condições prévias estipuladas no Altigo 4.01 
das Normas Gerais e: 

(i) apresente evidência de que entrou em vigor o Regulamento Operacional do 
Programa (ROP) previamente acordado com o Banco; e 

(ii) apresente, para a não objeção do Banco, o modelo do contrato de gestão por metas 
ele desempenho que será firmado com a Organização Social (doravante "OS") que 
for selecionada para administrar os Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e 
Esp01te (doravante "CUCA") do Componente II do Programa relativo ao 
Desenvolvimento de Novas Tecnologias Sociais de Trabalho com a Juventude. 

CLÁUSULA 3.03. Reembolso de despesas a débito do Financiamento. Com a 
concordância do Banco, dos recursos do Financiamento até a quantia equivalente a 
US$ 6.300.000,00 (seis milhões e trezentos mil dólares) poderá ser utilizada para reembolsar 
despesas efetuadas pelo Mutuário com a preparação do Programa _antes de 21 de outubro de 
2009, mas após 21 de abril de 2008, desde que se tenham cumprido requisitos substancialmente 
análogos aos estabelecidos neste Contrato. Com a concordância do Banco, os recursos do 
Financiamento também poderão ser utilizados para reembolsar despesas efetuadas ou financiar 
as que se efetuem com o Programa a partir de 21 de-outubro de 2009 e até a data da entrada em 
vigor do presente Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados requisitos . 

CLÁUSULA 3.Q4. Prazos para o início material das obras e para o desembolso final do 
Financiamento. (a) O prazo para o início material das obras nos CUCAs será de 4 (quatro) anos, 
contados a partir da vigência do presente Contrato. 

(b) O prazo para finalizar os desembolsos da parte do Financiamento que con'esponda 
às obras materialmente iniciadas ele acordo com a alínea. (a) desta Cláusula será de 5 (cinco) 
anos, contados a partir da vigência do presente Contrato. 

CLÁUSULA 3.05. Fundo Rotativo. (a) Para efeito do estabelecido no Artigo 4.07(b) elas 
Normas Gerais, o montante do Fundo Rotativo não excederá a 10% (dez por cento) elo valor elo 
Financiamento. 

(b) Os relatórios e demonstrações financeiras referentes à execução do Programa que 
o Mutuário deverá apresentar ao Banco, conforme o Artigo 7 .03 das Normas Gerais, deverão 

; 
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incluir a informação contábil-financeira sobre a administração dos recursos do Fundo Rotativo 
de acordo com as normas exigidas pelo Banco. 

CAPÍTULO IV 

Execução do Programa 

CLÁUSULA 4.01. Aquisição de bens e contratação de obras e serviços. As contratações 
de obras e serviços (conforme definido nas Políticas de Aquisições a seguir identificadas) e ·as 
aquisições de bens financiadas pelo Banco devem ser efetuadas de acordo com as disposições 
estabelecidas no Documento GN-2349-7 ("Políticas para a aquisição de obras e bens financiados 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento"), de julho de 2006 (doravante denominado 
"Políticas de Aquisições"), que o Mutuário declara conhecer, e pelas seguintes disposições desta 
Cláusula: 

(a) 

(b) 

Concorrência Pública Internacional: Salvo disposição em contrário no inciso (b) 
desta Cláusula, as contratações das obras e serviços e as aquisições dos bens 
financiados pelo Banco deverão ser efetuadas de acordo com as disposições da 
Seção II das Políticas de Aquisições. As disposições dos parágrafos 2.55 e 2.56 e 
do Apêndice 2 de tais políticas, sobre a margem de preferência doméstica na 
comparação de ofertas, serão aplicadas aos bens fabricados no território do 
Fiador. 

Outros Procedimentos de Aquisições: Os seguintes métodos de aquisição também 
poderão ser utilizados para a aquisição dos bens e a contratação das obras e 
serviços financiados pelo Banco, desde que se cumpram os requisitos 
estabelecidos nas disposições da Seção III das Políücas de Aquisições: 

(i) Concorrência Internacional Limitada; de acordo com o previsto no 
parágrafo 3.2 de tais políticas; 

(ii) Licitação Pública Nacional, para a contratação das obras cujo custo 
estiqiado seja inferior ao equivalente a US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhões de dólares) por contrato e para aquisição dos bens e _c9.ntrf\taçãQ 
de serviços cujo custo estimado seja inferior ao eqt1ivalente a 
US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) por contrato, de acordo com 
o disposto nos parágrafos 3.3 e 3.4 de tais polítiças. Em todos 9s casos, as 
seguintes disposições deverão ser ob~ervadas: 

(1) Os contratos deverão ser formalizados com o licitante cuja 
proposta for avaliada como a de menor valor, sendo tal avaliação 
baseada no preço e, coIJ.[orrne apropriado, levando em 
consideração fatores similares àqueles dispostos nos parágrafos 
2.51 e 2.52 das Políticas de Aquisiçõe~. A avaliação da proposta 
deverá basear-se sempre em fatores que possam ser quantificados 

~~ .. 2207/OC-BR 

---



- 9 -

objetivamenle, e o procedimento para tal quantificação deverá ser 
disponibilizado no edital de licitação; 

(2) Sempre que requerido pelo Banco, as convocações dos editais de 
licitação deverão ser publicados em umjornal de grande circulação 
no país; 

(3) Os editais de licitação poderão estabelecer critérios de avaliação da 
capacidade financeira dos conconentes, mediante a aplicação de 
coefidentes de liquidez, endividamento, rentabilidade e de 
faturamento médio anual; 

(4) Os editais de licitação não poderão estabelecer, para o propósito de 
aceitação de propostas, faixas de preços; 

(5) Não será permitido ao contratante, sem a prévia não-objeção do 
Banco, emitir alteração de ordem de compra que aumente ou 
diminua em mais de 15% (quinze por cento) a quantidade de bens 
ou serviços sem alteração no preço unitário ou outros termos e 
condições da venda; e 

(6) Desde que incluídos no Plano de Aquisições e Contratações do 
Programa, respeitados os demais requisitos desta Cláusula, as 
restrições estipuladas acima e as condições estabelecidas nas 
normas e procedimentos do Banco, o Mutuário poderá adotar, para 
a aquisição de bens e serviços comuns financiados pelo Banco, os 
procedimentos estabelecidos na legislação brasileira para a 
modalidade de licitação Pregão, nas formas presencial e eletrônico, 
admitindo-se também o sistema de registro de preços. Ressalvada a 

possibilidade de autorização por escrito de maiores valores pelo 
Banco, os limites de contratação para essas modalidades são: 
(i) para o pregão presencial: o limite adotado para Comparação de 
Preços; e (ii) para o pregão eletrônico e sistema de registro de 
preços: o limite adotado para Licitação Pública Nacional. 

(iii) Comparação de Preços, de acordo com o disposto no parágrafo 3 .5 das 
Políticas ele Aquisições, para: (1) a contratação de obras ou serviços cujo 
custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 500.000,00 (quinhentos 
mil dólares) por contrato; e (2) a aquisição dos bens cujo custo estimado 
seja inferior ao equivalente a US$ 100.000,00 (cem mil dólares) por 
contrato; e 

(iv) Contratação Direta, de acordo com o disposto nos parágrafos 3.6 e 3.7 de 
tais políticas. 

., 
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Obrigações em matéria de aquisições. O Mutuário se compromete a: (i) proceder 
à contratação das obras e serviços e à aquisição dos bens de acordo com os planos 
gerais, as especificações técnicas, sociais e ambientais, os orçamentos e os demais 
documentos requeridos para a aquisição ou a construção e, sendo o caso, as 
especificações e demais documentos necessários para a convocação; e (ii) no caso 
de obras, a obter, antes de seu início, com relação aos imóveis onde serão 
realizadas, a posse legal, as servidões ou outros direitos necessários para iniciar as 
referidas obras, bem como os direitos sobre as águas que se requeiram. 

Revisão pelo Banco das decisões em matéria de aquisições: 

(i) Planejamento das Aquisições: Antes de efetuar qualquer convite para uma 
licitação, o Mutuário deverá apresentar ao Banco, para sua revisão e 
aprovação, o Plano de Aquisições proposto para o Programa, que deverá 
incluir o custo estimado dos contratos, a agrupação destes, os critérios de 
seleção e os procedimentos aplicáveis a cada um, de acordo com o 
disposto no parágrafo 1 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições. Este 
Plano deverá ser atualizado a cada 12 (doze) meses durante a execução do 
Programa e cada versão atualizada será submetida à revisão e aprovação 
do Banco. A aquisição dos bens e a contratação de obras e serviços 
deverão ser efetuadas de acordo com o referido Plano de Aquisições 
aprovado pelo Banco e de acordo com o disposto no referido parágrafo 1. 

(ii) Revisão ex ante: Salvo disposição escrita em contrário pelo Banco, este 
revisará, em forma ex ante, de acordo com os procedimentos estabelecidos 
nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice 1 das Políticas de Aquisições, todos os 
processos de seleção e os contratos resultantes dos mesmos para a 
aquisição de bens ou a contratação de obras e serviços, independentemente 
do seu valor, durante o primeiro ano de execução do Programa contado da 
data de vigênciá deste Contrato. A partir de então, s~ o Banco verificar 
que o Órgão Executor possui os mecanismos necessários para administrar 
os mencionados processos e contratos, poderá optar por revisar de forma 
ex ante somente aqueles contratos cujos montantes requeiram a utilização 
do processo de Concorrência Pública Internacional ou que tenham sido 
concedidos na forma de Contratação Diréfa.· Para tais propósitos, o 
Mutuário deverá apresentar ao Banco evidência do cumprimento com o 
disposto na alínea (c) desta Cláusula. 

(iii) Revisão ex post: A revisão ex post das aquisições será aplicada a cada 
contrato nãQ compreendido no inciso ( d)(ii) desta Cláusula, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice 1 das 
Políticas de Aquisições. 

CLÁUSULA 4.02 Manutenção. O Mutuário se compromete a: (i) manter adequadamente, 
para que permaneçam nas condições em que se encontravam no momento da entrega, excetuado 
o desgaste por uso normal, as obras e equipamentos compreendidos no Programa de acordo com 
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normas técnicas de aceitação geral; (ii) incluir nos contratos que fim1e com a entidade que 
administrfü·á e manterá os CUCAS cláusula similar de manutenção de bens, obras e 

equipamentos, cujo cumprimento será exigido; e (iii) apresentar ao Banco, durante os 5 (cinco) 
anos seguintes à conclusão de cada obra e à aquisição de cada equipamento do Programa, dentro 
do primeiro trimestre de cada ano, a partir do exercício fiscal seguinte ao recebimento da 
primeira obra ou equipamento do Programa, um relatório sobre o estado dessas obras e 
equipamentos e o respectivo plano anual de manutenção dos mesmos. Se ficar comprovado. com 
base nas inspeções feitas pelo Banco ou nos relatórios recebidos. que a manutenção efetuada se 
encontra abaixo dos níveis acordados, o Mutuário deverá adotar e fazer com que sejam adotadas 
as medidas necessárias para que as deficiências sejam corrigidas à satisfação do Banco. 

CLÁUSULA 4.03. Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local. O Banco 
poderá reconhecer como parte dos recursos da contrapartida local despesas distintas às 
mencionadas na Cláusula 3.03 destas Disposições Especiais, incorridas na preparação do 
Programa até a quantia equivalente a US$ 7.600.000,00 (sete milhões e seiscentos mil dólares) 
antes de 21 de outubro de 2009, mas após 21 de abril de 2008, desde que o Mutuário tenha 
cumprido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. O Banco 
também poderá reconhecer como parte dos recursos da contrapartida local despesas efetuadas ou 
que venham a ser efetuadas com o Programa a partir de 21 de outubro de 2009 e até a data da 
entrada em vigor do presente Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados 
requisitos. 

CLÁUSULA 4.04. Seleção e contratação de consultores. A seleção e contratação ele 
consultores corh recursos do Financiamento deverão ser efetuadas de acordo com as dispos ições 
estabelecidas no Documento GN-2350-7 ("Políticas para a seleção e contratação de consultores 
financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento"), datado de julho de 2006 
(doravante denomiJ1ado "Políticas de Consultores"), que o Mutuário declara conhecer, e pelas 
seguintes disposições desta Cláusula: 

(a) 

(b) 

Seleção baseada na qualidade e no custo: Salvo quando o inciso (b) desta 
Cláusula estabeleça o contrário, a seleção e a contratação de consultores deverão 
ser efetuadas mediante contratos cujos objetos tenham sido adjudicados de acordo 
com as disposições da Seção II das Políticas de Consultores e dos parágrafos 3.16 
a 3.20 das mesmas. Para efeitos do disposto no parágrafo 2.7 das Políticas de 
Consultores, a lista curta de consultores cujos honorários tenham custo estimado 
inferior ao equivalente a US$ 1.000.000,00 (um milhão de dólares) por contrato 
poderá estar composta, em sua totalidade, por consultores nacionais. 

Outros procedimentos de seleção e contratação de consultores: Os seguintes 
métodos de seleção poderão ser utilizados para a contratação de consultores que, 
de acordo com o Banco, reúnam os requisitos estabelecidos nas Políticas de 
Consultores: 

(i) Seleção Baseada na Qualidade, de acordo com o previsto nos parágrafos 
3.1 a 3.4 de tais Políticas; 
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(ii) Seleção Baseada em Orçamento Fixo, de acordo com o previsto nos 
parágrafos 3.1 e 3.5 de tais Políticas; 

(iii) Seleção Baseada no Menor Custo, de acordo com o previsto nos 
parágrafos 3 .1 e 3 .6 de tais Políticas; 

(iv) Seleção Baseada nas Qualificações dos Consultores, de acordo com o 
previsto nos parágrafos 3.1, 3.7 e 3.8 de tais Políticas; 

(v) Contratação Direta, de acordo com o previsto nos parágrafos 3.9 a 3.13 
das Políticas de Consultores; 

(vi) Consultores individuais, para serviços que reúnam os requisitos 
estabelecidos no parágrafo 5.1 das Políticas de Consultores, de acordo 
com o disposto nos parágrafos 5.2 e 5.3 de tais Políticas. Nos casos 
excepcionais indicados no parágrafo 5.4 das Políticas de Consultores, os 
consultores individuais poderão ser contratados mediante contratos 
adjudicados diretamente, com a aprovação prévia do Banco. 

(e) Revisão pelo Banco do processo de seleção de consultores: 

(i) Planejamento da seleção e contratação: Antes de efetuar a primeira 
solicitação de propostas aos consultores, o Mutuário deverá submeter à 
revisão e aprovação do Banco um plano de seleção e contratação de 
consultores que deverá incluir o custo estimado dos contratos, à agrupação 
destes, os critérios de seleção e os procedimentos aplicáveis, de acordo 
com o disposto no parágrafo 1 do Apêndice 1 das Políticas de Consultores. 
Este plano deverá ser atualizado a cada 12 (doze) meses durante a 
execução do Programa e cada versão atualizada será submetida à revisão e 
aprovação do Banco. A seleção e contratação de consultores serão 
efetuadas de acordo com o plano de seleção e contratação e suas 
atualizações aprovadas pelo Banco. 

(ii) Revisão ex ante: S~lvo disposição escrita em contrário pelo B~co, os 
seguintes contratos serão revisados de fonna ex ante, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice 1 das 
Políticas de Consultores: 

(A) Tod9s os processos de seleção e os contratos resultantes dos 
mesmos, independentemente do seu valor, durante o primeiro ano 
de execução do Programa cont~do da data de vigência deste 
Contrato. A partir de então, se o Banco verificar que o Órgão 
Executor possui os mecanismos .necessários para administrar os 
mencionados processos e contratos, o Banco poderá optar por 
revisar de forma ex ante somente aqueles contratos que sejam 
adjudicados a fonte única e os que excedam US$ 100.000,00 (cem 

2207/OC-BR 



- l 3 -

mil dólares) para empresas de consultoria e US$ 50.000,00 
(cinquenta mil dólares) para consultores individuais. 

(B) Nos casos de contratação direta, o Mutuário deverá apresentar à 
consideração e aprovação do Banco as qualificações e a 
experiência do consultor selecionado diretamente ou o relatório de 
comparação das qualificações e a experiência dos candidatos, os 
termos de referência e os termos e condições de seu trabalho. O 
contrato apenas poderá ser adjudicado depois de que o Banco tenha 
outorgado sua aprovação. 

(iii) Revisão ex post: A revisão ex post das contratações será aplicada a cada 
contrato não compreendido no inciso (c)(ii) desta Cláusula, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice l das 
Políticas de Consultores. 

CLÁUSULA 4.05. Modificação de disposições legais e de documentos básicos. O Mutuário 
não poderá introduzir qualquer alteração no ROP, ou no modelo do contrato de gestão, 
mencionados na Cláusula 3.02 destas Disposições Especiais, sem o consentimento prévio e 
escrito do Banco. Em caso de conflito entre as disposições do Regulamento Operacional ou do 
contrato de gestão e as deste Contrato, prevalecerão estas últimas. 

CLÁUSULA 4.06. Compilação de dados e relatórios de avaliação. (a) Dentro do prazo de 
16 (dezesseis) meses contados da data de vigência deste Contrato, um consultor independenlc 
contratado pelo Mutuário deverá apresentar um relatório de avaliação intermediária dos 
resultados do Programa levando em conta a linha de base e as metas de desempenho previstas. 

(b) Um ano antes de expirado o prazo previsto na Cláusula 3.04 destas Disposições 
Especiais para o último desembolso dos recursos do Financiamento, o Mutuário deverá 
dcmonslrar, de modo que o Banco considere satisfatório, que iniciou o processo de seleção do 
consultor independente que realizará a avaliação final do Programa. Três meses antes de 
expirado o mencionado prazo, o consultor independente contratado pelo Mutuário deverá 
apresentar, para a revisão do Banco, uma minuta do relatório de avaliação final do Programa cuja 

·· versão finàl, iricorporando as recomendações do Banco, deverá ser enviada a este pelo menos um 
mês antes de concluído dito prazo. A avaliação final do Programa deverá levar em consideração 
os elementos que se indicam no inciso anterior, as demonstrações financeiras auditadas do 
Programa e eventuais estudos e pesquisas que tenham sido reaiizados durante a execução do 
Programa. 

CLÁUSULA 4.07. Condições especiais de execução. (a) Antes do primeiro desembolso dos 
recursos do Financiamento para a operação de cada CUCA, o Muluário deverá demonstrar, de f .. 
forma que o Banco considere satisfatória, que a OS mencionada na cláusula anterior selecionou a , __ _il, 
equipe técnica responsável pela implantação das atividades no respectivo CUCA, de acordo corn 
o perfil descrito nos Termos de Referência previamente acordados com o Banco. 

/ 

/ ' 

/ 
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(b) Antes do primeiro desembolso dos recursos do financiamento para o projeto 
CrecUovem Solidário do sub-componente de Projetos Inovadores do componente de 
Desenvolvimento de Novas Tecnologias Sociais de Trabalho com a Juventude, o Mutuário 
deverá apresentar ao Banco, para sua aprovação, o desenho final. as atividades e os custos do 
referido projeto. 

CAPÍTULO V 

Registros, Inspeções e Relatórios 

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspeções e relatórios. O Mutuário se compromete a manter 
registros, permitir inspeções e apresentar relatórios e demonstrações financeiras, de acordo com 
as disposições estabelecidas no Capítulo VII das Normas Gerai$. 

CLÁUSULA 5.02. Auditorias. (a) Com relação ao estabelecido no Artigo 7.03 das Normas 
Gerais, durante o período de execução do Programa as demonstrações financeiras do mesmo 
serão apresentadas anualmente, pelo Mutuário, devidamente auditadas por uma empresa 
independente de auditores aceita pelo Banco. 

(b) A auditoria de que trata esta Cláusula será efetuada de acordo com os termos de 
referência previamente acordados com o Banco e com os requerimentos das políticas e os 
procedimentos do Banco sobre auditorias. Na seleção e contratação da empresa de auditoria 
referida no inciso (a) desta Cláusula, utilizar-se-ão os procedimentos indicados pelo Banco e que 
constam do documento AF-200 do Banco. As despesas com auditoria serão efetuadas a débito do 
Financiamento. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Diversas 

CLÁUSULA 6.01. Vigência do Contrato. Este Contrato começa a vigorar na data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA 6.02.. Extinção. O pagamento total do Empréstimo, juros e comissões dará por 
extinto este Contrato e todas as obrigações dele de~ivadas. · ·· 

CLÁUSULA 6.03. Validade. Os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato são 
válidos e exigíveis, de acordo com os termos nele est~belecidos, sem referência à legislação de 
qualquer país. · 

CLÁUSULA 6.04. Comunicações. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro 
procedimento, todo aviso, splicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra 
em virtude· deste Contrato será feito por escrito e considerar-se-á éfetuado no momento em que o 
documento correspondente for entregue ao destinatário no respectivo endereço, abaixo indicado: 

2207/OC-BR 
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Do Mutuário: 

Endereço postal: 

Para assuntos relacionados com a execução do Programa: 

Gabinete da Prefeita - Chefe de Gabinete da Prefeita 
Av. Luciano Carneiro, 2235 - Vila União 
60.410-691 - Fortaleza - Ceará 
Fax: +55 85 3255-8346 

Para assuntos relacionados com o serviço do Empréstimo: 

Secretaria de Finanças de Fortaleza 
Gabinete do Secretário 
Rua General Bezerril, 755 
60.055-100 - Fortaleza - Ceará 
Fax: +55853105-1240 

Do Banco: 

Endereço postal: 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
Estados Unidos da América 

Fax: (202) 623-3096 

CLÁUSULA 6.05. Correspondência. O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar 
à Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Programa. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5° andar 
70040-906, Brasília, DF, Brasil 

Fax: 55(61)2020-5006 

! 
'! 
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CAPÍTULOVTI 

Arbitragem 

CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromissória. Para a solução de qualquer controvérsia 
oriunda do presente· Contrato que não for dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem 
incondicional e irrevogavelmente ao processo e sentença do Tribunal de Arbitragem a que se 
refere o Capítulo IX das Normas Gerais. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mutuário e o Banco, atuando cada qual por intermédio 
de seu representante autorizado, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor em 
Brasília, DF, Brasil, no dia acima indicado. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

_kí.u/;f cr uufe?.a.tú.1,_ 
Luizi" e de Oliveira Lins 

Prefeita 
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SEGUNDA PARTE 

NORMAS GERAIS 

CAPÍTULO I 

Aplicacão das Normas Gerais 

LEG/SGO/CSC/1D BDOCSff 159 1078 

ARTIGO 1.01. Aplicação das Normas Gerais. Estas Normas Gerais aplicam-se aos 
Contratos de Empréstimo que o Banco lnteramericano de Desenvolvimento celebra co.rn seus 
Mutuários e, portanto, suas disposições constituem parte integrante deste Contrato. 

CAPÍTULO II 

Definições 

ARTIGO 2.01. Definições. Para os efeitos dos compromissos contratuais contraídos pelas 
partes, são adotadas as seguintes definições: 

(a) "Banco" designa o Banco lnteramericano de Desenvolvimento. 

(b) "Contrato" designa o conjunto de Disposições Especiais, Normas Gerais e 
Anexos. 

(e) "Custo dos Empréstimos Unimonetários Qualificados com Taxa de Juros 
Ajustável" significa o custo para o Banco dos Empréstimos Unimonetários 
Qualificados com Taxa de Juros Ajustável na Moeda Única do Financiamento, 
expresso em tennos de uma porcentagem anual, de acordo -com o que seja 
determinado pelo Banco. 

(d) "Custo dos Empréstimos Unimonetários Qualificados com Taxa de Juros LIBOR" 
significa o custo para o Banco dos Empréstimos Unimonetários Qualificados com 
Taxa de Juros LIBOR na Moeda Única do Financiamento, expresso em termos de 
uma porcentagem anual , de acordo com o que seja detenninado pelo Banco. 

(e) "Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre" 
significa o dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano civil. A 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR dete1minada pelo Banco em uma Data ele 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será 
aplicada retroativamente aos primeiros 15 (quinze) dias do Trirnestrc respectivo e 
continuará sendo aplicada durante e até o último dia do Trimestre. 

(f) "Diretoria" ou "Diretório" designa a Diretoria Executiva do Banco. j 
I 



(g) 

(h) 

(i) 

U) 

(k) 

(1) 

(m) 

(n) 

(o) 
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"Disposições Especiais" designa o conjunto de cláusulas que compõem a Primeira 
Parte deste Contrato e que contém os elementos peculiares da operação. 

"Empréstimo" designa os recursos que se desembolsem a débito do 
Financiamento. 

"Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Ajustável" 
significa qualquer Empréstimo ou parte de um Empréstimo concedido pelo Banco 
para ser desembolsado, contabilizado e amortizado em uma Moeda Única dentro 
do Mecanismo Unimonetário e que, conforme as Disposições Especiais deste 
Contrato de Empréstimo, seja aplicável a uma Taxa de Juros Ajustável, 
determinada conforme o estipulado no Artigo 3.04(a) destas Normas Gerais. 

"Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR" significa qualquer Empréstimo ou pane de um Empréstimo concedido 
pelo Banco para ser desembolsado, contabilizado e amortizado em uma Moeda 
Única dentro do Mecanismo Unimonetário e que, conforme as Disposições 
Especiais deste Contrato de Empréstimo, esteja sujeito a uma Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR, determinada conforme estipulado no Artigo 3.04(b) destas 
Normas Gerais. 

"Empréstimos Unimonetários Qualificados", para Empréstimos expressos em 
qualquer moeda,. significa: (i) desde a data em que o primeiro empréstimo na 
moeda seleçionada seja aprovado pela Diretoria, recursos do mecanismo 
transitório de estabilização dessa moeda e recursos captados pelo Banco nessa 
moeda que sejam destinados a financiar os Empréstimos concedidos com o 
Mecanismo Unimonetário; (ii) a partir do primeiro dia do sétimo Semestre após a 
data mencionada, recursos captados pelo Banco que se destinem a financiar os 
Empréstimos, na moeda selecionada, com o Mecanismo Unimonetário. 

"Financiamento" designa os recursos que o Banco convém em colocar à 
disposição do Mutuário para contribuir para a realização do Projeto. 

"Fundo Rotativo"- designa o Fundo que o Banco poderá estabelecer, de acordo 
com Artigo 4.07 destas Normas Gerais, com o objeto de adiantar recursos 
relacionados ~om a execução do Projeto que sejam financiáveis com os recursos 
do Empréstimo. 

"Fraude e corrupção" significa o(s) ato(s) definido(s) no artigo 5.02 (e) destas 
Normas Gerais. 

"Fiador" designa a parte que garante o cumprimento das obrigações contraídas 
pelo Mutuário, assumindo outras obrigações que, segundo o Contrato de Garantia, 
sejam de sua responsabilidade. 
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(p) "Mecanismo Uniomonetário" significa o mecanismo que o Banco estabeleceu 
para conceder Empréstimos em certas moedas conversíveis selecionadas 
periodicamente. 

(q) "Moeda que não seja a do país do Mutuário" ou "Moeda Conversível" des igna 
qualquer moeda circulante legal de um país que não o do Mutuário, os Direitos 
Especiais de Saque do Fundo Monetário internacional e qualquer outra unidade 
que represente a obrigação do serviço da dívida de um empréstimo contraído pelo 
Banco. 

(r) "Moeda Única" significa qualquer moeda conversível que o Banco tenha 
selecionado para conceder Empréstimos com o Mecanismo Unimonetário. 

(s) "Mutuária" ou ''Mutuário" designa a parte à qual o Financiamento é colocado à 
disposição. 

(t) "Normas Gerais" designa o conjunto ele rutigos que compõem a Segunda Paite 
deste Contrato e refletem as políticas básicas do Banco aplicáveis uniformemente 
a seus Contratos de Empréstimo. 

(u) "Órgão Contratante" significa a entidade com capacidade legal para subscrever o 
Contrato de Aquisição de Obras e Bens e a Seleção e Contratação de Consultores 
para com o empreiteiro, fornecedor e a empresa consultora ou consultor 
individual, confo1me o caso. 

(v) 

(w) 

(x) 

(y) 

"Órgão(s) Executor(es)" significa a(s) entídade(s) encanegada(s) de executar o 
projeto, total ou parcialmente. 

"Projeto" designa o Programa ou Projeto para o qual é concedido o 
Financiamento. 

"Semestre" designa os primeiros ou os segundos seis meses de um ano civil. 

"Taxa de Juros LIBOR" significa qualquer uma das seguintes definições, 
conforme a moeda do Empréstimo: .u 

(i) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário em dólru·es: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
"USD-LlBOR-BBA", que é a taxa aplicável a depósitos em 

Qualquer termo que figure em moilísculas 110 parágrafo (w) do Artigo 2. 01 e que 11rio esteja definido de 
outra forma 11este parágrafo terá b mesmo significado que lhe foi atribuído nas Definições do ISDA de 
2000, segundo a publicação do lntemational Swaps and Derivatives Association. fnc., em su(ls versões 
modificadas e co111pleme11tadas, as quais são incorporadas a este documemo por referência. 

== 
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dólares em um prazo de 3 (três) meses, que figure na Página 
Telerate 3750 às 11:00 horas da manhã, hora de Londres, em uma 
data que seja 2 (dois) Dias de Expediente Bancário em Londres 
antes da Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR para cada Trimestre. Se essa taxa não constar da Página 
Telerate 3750, a taxa co1Tespondente a essa Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será 
determinada como se as partes houvessem especificado 
"USD-LIBOR-Bancos de Referência" como a Taxa de Juros 
LIBOR aplicável. 

"USD-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em dólares aos bancos de primeira ordem 
no mercado interbancário de Londres, aprúhmadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Móntante Representativo. O Agente ou 
Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(ão) uma 
cotação dessa taxa ao escritório principal em Londres de cada um 
dos Bancos de Referência. Se for obtido um mínimo de 2 (duas) 
cotações, a ta4a correspondente a essa Data de Det~rminação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de 2 (duas) 
cotações segundo solicitadas, a taxa correspondente a essa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos 
principais bancos na cidade de Nova York, escolhidos pelo Agente 
ou Agentes de Cálculo, aproximadamente às 11:00 h9ras da 
manhã, hora de Nova York, nessa Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a 
empréstimos em dólares concedidos aos principais bancos 
europeus, em um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtiver a 
taxa de juros de mais de um Agente de Cálculo, corno resultado do 
procedimento descrito· anteriormente, o Banco determinará, a seu 
exclusivo critério, a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos 
Agentes de Cálculo. Para os propósitos desta disposição, se a Data 
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ele Determinação da Taxa de Juros Baseada na LlBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário na cidade de 
Nova York, serão utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia 

I 

bancário em Nova York imediatamente seguinte. 

(ii) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário em euros: 

(A) A Taxa de Jmos LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a taxa 
"EUR-LIBOR-Telerate, que é a taxa para depósitos em euros em 
um prazo de 3 (três) meses que figure na Página Telerate 248 às 
11:00 horas da manhã, hora de Bmxelas, em uma data que seja 
2 (dois) Dias de Liquidação TARGET antes da Data de 
Detem1inação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 248, a taxa 
correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada como se 
as partes houvessem especificado "EUR-EURIBOR-Bancos ele 
Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) ''EUR-EURIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em euros aos bancos de primeira ordem no 
mercado interbancário da zona do euro, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Brnxelas, em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Liquidação T ARGET antes dessa Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimeslre, a um 
prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um 
Montante Representativo, partindo de um cálculo real de 360 
(trezentos e sessenta) dias. O Agente ou Agentes de Cálculo 
utilizado(s) pelo Banco solicitará(ão) uma cotação dessa taxa ao 
escritório principal na zona do euro de cada um dos Bancos ele 
Referência. Se forem obtidas ao menos 2 (duas) cotações, a taxa 
correspondente a tal Data de Detenninação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a média aritmética 
das cotações. Se forem obtidas menos de 2 (duas) cotações de 
acordo com o solicitado, a taxa correspondente a essa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos 
principais bancos da zona do euro, escolhidos pelo Agente ou 
Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo Banco, aproximadamente às 
11:00 horas da manhã, hora de Bruxelas, nessa Data de 
Determjnação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
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Trimestre, aplicável a empréstimos em euros concedidos aos 
principais bancos europeus, em um prazo de 3 (três) meses, 
contado a partir da Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um Montante 
Representativo. Se o Banco obtiver a taxa de juros de mais de um 
Agente de Cálculo, como resultado do procedimento descrito 
anteriormente, o Banco determinará, a seu exclusivo critério, a taxa 
de juros LIBOR aplicável numa Data de Determinação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, com base nas taxas 
de juros proporcionadas pelos Agentes de Cálculo. Para os 
propósitos desta disposição, se a Data de Determinação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre não for um dia de 
expediente bancário em Bruxelas e na zona do euro, serão 
utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Bruxelas e na zona do euro imediatamente seguinte. 

(iii) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário em ienes: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR em wna Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a "JPY
LIBOR-BBA", que é a taxa para depósitos em ienes em um prazo 
de três (3) meses que figure na Página Telerate 3750 às 11:00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 3750, a taxa 
correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada como se 
as partes houvessem especificado a "JPY-LIBOR-Bancos de 
Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) "JPY-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em ienes aos bancos de primeira ordem no 
mercado interbancário de · Londres, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de_ Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou 
Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(ão) uma 
cotação dessa taxa ao escritório principal em Londres de cada um 
dos Bancos de Referência. Se for obtido um mínimo de 2 (duas) 

2207/OC-BR 



- 7 -

cotações, a taxa correspondente a essa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de 2 (duas) 
cotações conforme solicitado, a taxa correspondente a essa Data de 
Determinação da Taxa de Jmos Baseada na UBOR para cada 
Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos 
principais bancos de Tóquio, escolhidos pelo Agente ou Agentes 
de Cálculo utilizado(s) pelo Banco, aproximadamente às l l :00 
horas da manhã, hora ele Tóquio, nessa Data de Detenninação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a 
empréstimos em ienes concedidos aos principais bancos europeus, 
em um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data de 
Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LlBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtiver a 
taxa de juros de mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procedimento descrito anterionnente, o Banco delenninará a seu 
exclusivo critério, a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada , 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos 
Agentes de Cálculo. Para os propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário cm Tóquio, serão 
utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Tóquio imediatamente seguinte. 

(iv) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário em francos suíços: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
"CHF-LIBOR-BBA", que é a taxa para depós itos em francos 
suíços em um prazo de 3 (três) meses que figure na Página Tc\crate 
3750 às 11 :00 horas da manhã, hora de Londres, cm uma data que 
seja 2 (dois) Dias de Expediente Bancário em Londres antes ela 
Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LinOR para 
cada Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 3750, 
a taxa conespondente a essa Data de DetenniJ1ação da Taxa ele 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada tal 
como se as partes houvessem especificado "CHF-LlBOR-Bancos 
de Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) "CHF-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
con-espondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será detern1inada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em francos suíços aos bancos de primeira 
ordem no mercado inlerbancário de Londres, aprox imadamente às 
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11:00 horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 
2 (dois) Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de 3 (três) meses, a partir da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou 
Agentes· de Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(ão) uma 
cotação dessa taxa ao escritório principal em Londres de cada um 
dos Bancos de Referência. Se for obtido um mínimo de 2 (duas) 
cotações, a taxa correspondente a essa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de 2 (duas) 
cotações de acordo com o solicitado, a taxa correspondente a essa 
Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para 
cada Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos 
principais bancos de Zurique, escolhidos pelo Agente ou Agentes 
de Cálculo utilizados pelo Banco, aproximadamente às 11:00 horas 
da manhã, hora de Zurique, nessa Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a 
empréstimos em francos suíços concedidos aos principais bancos 
europeus, em um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtiver a 
taxa de juros de mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procedimento descrito anteriormente, o Banco determinará a seu 
exclusivo critério, a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcion~das pelos 
Agentes de Cálculo. Para os propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário em Zurique, serão 
utili?:adas as taxas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Zurique imediatamente seguinte. 

(z) "Trimestre" significa cada um dos seguintes períodos de 3 (três) meses do ano 
calendário: o período que c'o~eça no dia 1 º de janeiro e termina no dia 31 de 
março; o período que começa no dia 1º de abrt} e termina no dia 30 de junho; o 
período que começa no dia 1 º de julho e termina no dia 30 de setembro; e o 
período que começa no dia 1 º de outubro e termina no dia 31 de dezembro. 
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CAPÍTULO III 

Amortização, .T uros e Comissão de Crédito 

ARTIGO 3.01. Datas para o Pagamento da Amortização e dos Juros. O Mutuário 
deverá amortizar o Empréstimo em prestações semestrais nas mesmas datas determinadas na 
Cláusula 2.02 elas Disposições Especiais para o pagamento dos juros. Se a data de vigência deste 
Contrato for entre os dias 15 (quinze) e 30 (trinta) de junho ou entre 15 (quinze) e 31 (trinta e 
um) de dezembro, as datas de pagamento dos juros, assim como da primeira parcela de 
amo1tização e as parcelas de amortização consecutivas serão 15 (quinze) de junho e 15 (quinze) 
de dezembro, respectivamente. 

ARTIGO 3.02. Comissão de crédito. (a) Sobre o . saldo não desembolsado do 
Financiamento que não seja na moeda do país do Mutuário, este pagará uma comissão de crédito 
que começará a vigorar 60 (sessenta) dias após a data do Contrato. O valor de tal comissão será 
indicado nas Disposições Especiais, em nenhum caso poderá exceder de 0,75% ao ano. 

(b) No caso ele Empréstimos em dólares dos Estados Unidos da América com o 
Mecanismo Unimonetário, esta comissão será paga em dólares dos Estados Unidos da América. 
No caso de Empréstimos com o Mecanismo Unimonctário numa moeda que não seja o dólar dos 
Estados Unidos da América, a comissão será paga na moeda do Empréstimo. Esta comissão será 
paga nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros, conforme previsto nas 
Disposições Especiais. 

(e) Esta comissão deixará de vigorar, no todo ou em parte, conforme o caso, na 
medida em que: (i) tenham sido efetuados os respectivos desembolsos; ou (ii) o Financiamento 
tenha ficado total ou parcialmente sem efeito, em confol'midade com os artigos 3.15, 3.16 e 4 .02 
destas No1mas Gerais e com os artigos pertinentes das Disposições Especiais. 

ARTIGO 3.03. · Cálculos de juros e da comissão de crédito. Os juros e a comissão de 
crédito serão calculados com base no número exato de dias do Semestre correspondente. 

ARTIG:O 3.04. Juros. Os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo a uma taxa anual que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua política 
sobre taxas de juros e poderá ser uma das seguintes conforme o estipulado nas Disposições 
Especiais ou na caita do Mutuário a que se refere o Artigo 4.01 (g) destas Normas Gerais, se o 
Mutuário decidir alterm sua opção quanto à alternativa de taxa de juros do Empréstimo do 
Mecanismo Unimonetário conforme o estipulado na Cláusula 2.03 das Disposições Especiais: 

(a) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros 
Ajustável, os juros inciclu-ão sobre os saldos devedores diários do Empréstimo a 
uma taxa anual para cada Semestre que será determinada em função do Custo dos 
Empréstimos Qualificados com uma Taxa de Juios Ajustável na Moeda Única do 
Financiamento, acrescida da margem vigente para empréstimos do capital ordinário 
expressa em termos de uma porcentagem anual; ou 

)' 
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(b) No caso de Empréstimos do Mecanispio Unirnonetário com Taxa de Juros Baseada 
na LIBOR, os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do Empréstimo a 
uma taxa anual para cada Trimestre determinada pelo Banco em uma Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, calculada 
da seguinte forma: (i) a respectiva Taxa de Juros LIBOR, conforme se define no 
Artigo 2.0l(y) destas Normas Gerais; (ii) mais ou menos uma margem de custo 
calculada trimestralmente como a média ponderada de todas as margens de custo 
para o Banco relacionadas com os empréstimos atribuídos à cesta de empréstimos 
do Banco que financiam os Empréstimos do Mecanismo Unimonetário com Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR; (iii) mais o valor líquido de qualquer custo e/ou lucro, 
calculado trimestralmente, gerado por qualquer operação com instrumentos 
derivados em que o Banco participe para mitigar o efeito de flutuações extremas na 
Taxa de Juros LIBOR dos empréstimos obtidos pelo Banco para financiar o 
Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR; (iv) mais a 
margem para empréstimos do capital ordinário vigente na Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre expressa em termos de uma 
porcentagem anual. 

(c) Para os efeitos do Artigo 3.04(b): 

(i) 

(ii) 

~ ---------,• , 

O Mutuário e o Fiador de qualquer Empréstimo do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR expressamente 
aceitam e acordam que: (A) a Taxa de Juros LIBOR a que se refere o 
Altigo 3.04(b)(i) anterior e a margem de custo dos empréstimos do Banco 
a que se refere o Artigo 3.04(b)(ii) anterior poderão estai sujeitas a 
consideráveis flutuações durante a vigência do Contrato de Empréstimo, 
razão pela qual a alternativa de Taxa de Juros Baseada na LIBOR pode 
acarretar riscos financeiros significativos para o Mutuário e o Fiador; 
(B) o Banco poderá, a seu exclusivo critério, participar em qualquer 
operação com instrumentos derivados com o objetivo de mitigar o impacto 
de flutuações extremas na Taxa de Juros LIBOR aplicável aos 
empréstimos obtidos pelo Banco para financiar os Empréstimos do 
Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR, 
conforme estipulado no Artigo 3.04(b)(iii) anterior; e (C) qualquer risco. 
de flutuações na alternativa de Taxa de Juros Baseada na LIBOR dos 
Empréstimos do Mecanismo de Moeda Única será assumido em sua 
integridade pelo Mutuário e o Fiador, se for o caso. 

O Banco, a qualquer momento, devido a alterações que ocorram na prática 
do mercado e que afetem a determinação da Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR para os Empréstimos do Mecanismo Unimonetário e visando a 
proteger os interesses de seus mutuários em geral e· os do Banco, poderá 
aplicar uma base de cálculo diferente da estipulada no Artigo 3.04(b)(i) 
anterior para determinar a taxa de juros aplicável ao Empréstimo, desde 
que notifique, com pelo menos 3 (três) meses de antecedência, ao 
Mutuário e ao Fiador, a nova base de cálculo aplicável. A nova base de 

2207/OC-BR 
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cálculo entrará em v1gencia na data de vencimento do período de 
notificação, a menos que o Mutuário ou o Fiador. notifique ao Banco 
duranle tal período de sua objeção, caso em que tal modificação não será 
aplicável ao Empréstimo. 

ARTIGO 3.05. Desembolsos e pagamentos de amortizações e juros cm moeda 
nacional. (a) Os montantes que sejam desembolsados na moeda do país do Mutuário serão 
aplicados ao Financiamento e debitados em seu equivalente em dólares dos Estados Unidos da 
América, determinado de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do respectivo 
desembolso. 

(b) O pagamento das quotas de amortização e juros deverá ser efetuado na moeda 
desembolsada, em seu equivalente em dólares dos Estados Unidos da América, determinado de 
acordo com a taxa de câmbio vigente na data do pagamento. 

(c) Para determinar as equivalências estipuladas nas alíneas (a) e (b) supra, será 
utilizada a taxa de câmbio que corresponder, de acordo com o estabelecido no Artigo 3.06 destas 
Normas Gerais. 

ARTIGO 3.06. Taxa de câmbio. (a) A taxa de câ~11bio a ser utilizada para estabelecer a 
equivalência da moeda do país do Mutuário em relação ao dólar dos Estados Unidos da América 
será a seguinte: 

(i) A taxa de câmbio correspondente ao entendimento vigente entre o Banco e 

o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor ela moeda, 
conforme estabelecido na Seção 3 po Artigo V do Convênio Constitutivo 
do Banco. 

(ii) Na ausência de um entendimento entre o Banco e o respectivo pais 
membro a respeito da taxa ele ~âmbio a ser aplicada para fins de 
manutenção do valor de sua moeda: em poder do Banco, este terá o direito 
ele exigir que, para os fins de pa~amento de amortização e juros, s~ja 
aplicada a taxa ele câmbio utilizad~ nessa data pelo Banco Central do país 
membro, ou pela correspondente ~utoridade monetária para a venda de 
dólares dos Estados Unidos da Arhérica aos residentes no país, que não 
sejam entidades governamentais, ;para efetuar as seguintes operações: 
(a) pagamento a título de capital e juros devidos; (b) remessa de 
dividendos ou de outras rendas provenientes de investimentos ele capital 
no país; e ( c) remessa de capitais ilivestidos. Se, para estas três classes ele 
operações, não existir taxa de câm~io idêntica, será aplicável a mais alta, 
ou seja, a que represente o mai~r número de unidades na moeda do 
respectivo país por dólar dos Estadqs Unidos da .América. 

: 
' 

(iii) Se, na data em que deva ser efetuado o pagamento, a regra anterior não 
puder ser aplicada por inexistência das mencionadas operações, o 
pagamento será efetuado com base na taxa de câmbio mais recente 

. I . 

/J', d . ( 
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utilizada para tais operações dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à data do 
vencimento. 

(iv) Se, não obstante a aplicação das regras acima mencionadas, não for 
possível determinar a taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
pagamento, ou se surgirem discrepâncias quanto a essa determinação, 
observar-se-á, nesta matéria, o que o Banco resolver, levando em 
consideração as realidades do mercado de câmbio no respectivo país 
membro. 

(v) Se, por descumprimento das regras anteriores, o Banco considerar que o 
pagamento efetuado na moeda correspondente foi insuficiente, deverá 
comunicá-lo de imediato ao Mutuário para que este proceda à cobett:ura da 
diferença dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis contados a 
partir da data do recebimento do aviso. Se, ao contrário, a quantia recebida 
for superior à devida, o Banco procederá à devolução do excesso de 
recursos dentro do mesmo prazo. 

(b) Para determinar a equivalência em dólares dos Estados Unidos da América de 
uma despesa efetuada com a moeda do país do Mutuário, será utilizada a taxa de câmbio 
aplicável na data do pagamento da respectiva despesa, observada a regra assinalada na alínea (a) 
do presente Artigo. Para tanto, entende-se que a data de pagamento da despesa é aquela em que 
o Mutuário, o Órgão Executor ou qualquer outra pessoa natural ou jurídica à qual tenha sido 
delegada a faculdade de efetuar despesas, realize os respectivos pagamentos em favor do 
empreiteiro ou fornecedor. 

ARTIGO 3.07. Desembolsos e pagamentos de amortização e juros em Moedas Únicas. 
No caso de Empréstimos concedidos com o Mecanismo Unimonetário, os desembolsos e 
pagamentos a título de amortização e juros serão efetuados na Moeda Única do Empréstimo. 

ARTIGO 3.08. Determinação do valor de moedas conversíveis. Sempre que, nos 
termos deste Contrato, seja necessário determinar o valor de uma Moeda que não seja a do país 
do Mutuário em termos de uma outra moeda, tal valor será aquele que o Banco vier 
razoavelmente a fixar. 

ARTIGO 3.09. Participações. (~) O Banco poderá ceder a outras instituições públicas ou 
privadas, a título de participação, os direitos correspondentes às obrigações pecuniárias do 
Mutuário provenientes deste Contrato. O Banco informará imediatamente o Mutuário a respeito 
de cada cessão. 

(b) Poderão ser acordadas participações eµi relação a: (i) qualquer · montante do 
Empréstimo que tenha sido desembolsado antes da formalização do acordo de participação; ou 
(ii) qualquer montante do Financiamento ainda pendente de desembolso no momento de ser 
celebrado o acordo de participação. 

f\ 
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(c) O Banco poderá, com a anuência prévia elo Mutuário, ceder total ou parcialmente 
o importe não desembolsado do Financiamento a outras instituições públicas ou privadas. Para 
tanto, a parcela sujeita à participação será expressa em termos de um número fixo de unidades de 
uma ou várias moedas conversíveis . Igualmente, com prévia anuência do Mutuário, o Banco 
poderá estabelecer, para esta parcela sujeita à participação, uma taxa ele juros diferente da 
estabelecida no presei1te Contrato. Os pagamentos dos juros e elas quotas de amortização serão 
efetuados na moeda especificada em que se realizou a participação e nas datas especificadas no 
Artigo 3.01. O Banco proporcionará ao Mutuário e ao Participante uma tabela ele amorliza~~ão, 
após efetuado o último desembolso. 

ARTIGO 3.10. Imputação dos pagamentos. Todo pagamento será imputado 
primeiramente à devolução de adiantamentos não justificados de recursos, depois a comissões e 
juros exigíveis na data do pagamento e, existindo saldo, à amortização de prestações vencidas do 
principal. 

ARTIGO 3.11. Pagamentos antecipados. Mediante notificação previa por escrito ao 
Banco, com prazo não inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, o Mutuário poderá pagar, numa das 
datas de pagamento de juros indicada nas Disposições Especiais, qualquer parcela <lo 
Empréstimo antes do respectivo vencimento, sempre que na data do pagamento não exista débito 
a título de comissões ou juros. Salvo acordo por escrito em contrário, qualquer pagamento 
antecipado será imputado às prestações vincendas do principal, na ordem inversa dos 
correspondentes vencimentos. 

ARTIGO 3.12. Recibos. A pedido do Banco, o Mutuário deverá emitir e entregar ao 
Banco, ao final dos desembolsos! os recibos que representem as quantias desembolsadas. 

ARTIGO 3.13. Vencimento em dias feriados. Todo pagamento ou qualquer outra 
prestação que, de acordo com o Contrato, deva realizar-se em um sábado, domingo ou feriado 
bancário segundo a lei do lugar em que deva ser efetuado, considerar-se-á válido se reali zado no 
primeiro dia útil subseqüente, não sendo cabível, neste caso, a cobrança de qualquer acréscimo. 

ARTIGO 3.14. Lugar de pagamento. Todo pagamento será efetuado na sede do Banco, 
em Washington, Distrito ele Colúmbia, Estados Unidos ela América, salvo se o Banco designar 
outro lugar para tal efeito, notificando previamente por escrito ao Mutuário. 

ARTIGO 3.15. Renúncia à parte do Financiamento. O Mutuário, com a concordância 
do Fiador, se houver, poderá, mediante aviso por escrito enviado ao Banco, renunciar ao direito 
de utilizar qualquer parcela do Financiamento que não tenha sido desembolsada antes do 
recebimento do referido aviso, desde que dita parcela não se encontre em qualquer das 
circunstâncias previstas no Artigo 5.03 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 3.16. Cancelamento automático de parte do Financiamento. Salvo acordo 
expresso e por escrito do Banco com o Mutuário e o Fiador, se houver, no sentido de prorrogar 
os prazos de desembolso, a parcela do Financiamento que não houver sido comprometida ou 
desembolsada, conforme o caso, dentro do prazo correspondente, ficará automaticamente 
cancelada. 
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CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

ARTIGO 4.01. Condições prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso do 
Financiamento estará condicionado a que se cumpram, de maneira satisfatória para o Banco, os 
seguintes requis itos: 

(a) Que o Banco tenha recebido um ou mais pareceres jurídicos fundamentados, com 
indicação das disposições constitucionais, jurídicas e regulamentares pertinentes, 
no sentido de que as obrigações contraídas pelo Mun1ário neste Contrato e pelo 
Fiador no Contrato de Garantia, se for o caso, são válidas e exigíveis. Ditos 
pareceres deverão, ademais, abranger o exame de qualquer consulta de natureza 
jurídica que, razoavelmente, o Banco considere cabível formular. 

(b) Que o Mutuário, diretamente ou por meio do Órgão Executor, se pertinente, tenha 
designado um ou mais funcionários que possam representá-lo em todos os atos 
relacionados com a execução deste Contrato e que ten,ha feito chegar ao Banco 
exemplares autênticos das assinaturas desses representantes. Se forem designados 
dois ou mais funcionários, o Mutuário indicará se os mesmos poderão atuar 
separada ou conjuntamente. 

(c) Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha demonstrado ao Banco que disporá oportunamente de recursos suficientes 
para atender, pelo menos durante o primeiro ano civil, à execução do Projeto, de 
acordo com o cronograma de investimentos mencionado na almea que se segue. 
Quando esse Financiamento constituir a continuação da mesma operação, cuja 
etapa ou etapas anteriores o Banco esteja financiando, a obrigação contida nesta 
alínea não ·será aplicável. 

( d) Que o Mutuário, diretamente ou por. intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha apresentado ao Banco um relatório inicial, preparado -segund_o a forma 
indicada pelo Banco, que sirva de base para a elaboração e avaliação dos 
relatórios de progresso a que se refere a alínea (a)(i) do Artigo 7 .03 destas 
Normas Gerais. Além de outras infoqnaçõ~s q4e o B~nco possa razoavelmente 
solicitar nos termos deste Contrato, o relatório inicial deverá compreender: 

(i) um plano de execução do Projeto que inclua, quando. não se tratar de um 
programa de concessão de créditos, os planos e especificações que, a juízo 
do Banco, sejam necessários; 

(ii) um calendário ou cronograma de trabalho, ou de concessão de crédito, 
conforme o caso; e 

2207/0C-BR 
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(ii i) um quadro de origem e aplicação dos recursos, de que constern 
cronogramas pormenorizados de investimentos, de acordo com as 
respectivas categorias de investimento, indicadas no Anexo Único deste 
Contrato, e as indicações das contribuições anuais necessárias de cada 
wna das distintas fontes de recursos com os quais será financiado o 
Projeto. Estando previsto neste Contrato o reconhecimento de despesas 
anteriores à sua assinatura ou à da resolução aprobatória do 
Financiamento, serão incluídas no relatório inicial uma demonstração dos 
investimentos e, segundo os objetivos do Financiamento, uma descrição 
das obras executadas no Projeto ou uma relação dos créditos já 
formalizados, confom1e o caso, até uma data imediatamente anterior à do 
relatório. 

(e) Que o Mutuário ou o Órgão Executor tenha apresentado ao Banco o plano, 
catálogo ou código de contas a que se refere o Artigo 7.01 destas Nom1as Gerais. 

(f) Que o Órgão Oficial de Fiscalização a que se referem as Disposições Especiais 
tenha acordado em desempenhar as funções de auditoria previstas na alínea (b) do 
Artigo 7.03 destas Nmmas Gerais e nas Disposições Especiais, ou que o Mutuário 
ou o Órgão Executor tenha concordado com o Banco quanto à firma de audilorcs 
públicos independente que realizará estas funções. 

(g) O Banco deverá haver recebido uma carta devidamente assinada pelo Mutuário. 
com o consentimento escrito do Fiador, se for o caso, confirmando sua decisão de 
manter a alternativa de taxa de juros originalmente escolhida para o 
Financiamento, conforme estipulado nas Cláusulas l.02(b) e 2.02(a) das 
Disposições Especiais; ou comunicando sua decisão ele alterar sua opção de 
alternativa de taxa de juros do Financiamento, conforme estipulado na Cláusuln 
2.03 das Disposições Especiais deste Contrato de Empréstimo. Se o Mutuário, 
com o consentimento escrito do Fiador, se for o caso, decidir alterar sua opção de 
alternativa de taxa de juros aplicável ao Financiamento, o Mutuário deverá 
notificar por escrito ao Banco sua decisão, pelo menos 30 (trinta) dias antes da 
apresentação ao Banco de sua solicitação para o primeiro desembolso do 
financiamento. Para fins desta notificação, o Mutuário deverá utilizar o modelo 
de carta requerido pelo Banco. A alteração da opção de alternativa de taxa de 
juros aplicável ao Financiamento não poderá ser realizada, em nenhuma 
circunstância, após decorridos os 30 (trinta) dias calendário anteriores à data de 
apresentação ao Banco da solicitação para o primeiro desembolso do 
F inanciamento. 

ARTIGO 4.02. Prazo para o cumprimento das condições previas ao primeiro 
desembolso. Se dentro de 180 (cento e oitenta:) dias contados da vigência deste Contrato, ou de 
um prazo maior que as partes ajustem por escrito, não forem cumpridas as condições prévias ao 
primeiro desembolso estipuladas no Artigo 4.0 l destas No1mas Gerais e nas Dispos ições 
Especiais , o Banco poderá pôr termo a este Contrato, dando ao Mutuário o aviso corTespondenle . 

... -, 
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ARTIGO 4.03. Requisitos para qualquer desembolso. Para que o Banco efetue qualquer 
desembolso será necessário que: (a) o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme o caso, tenha 
apresentado por escrito um pedido de desembolso e que, em apoio ao mesmo, tenham sido 
fornecidos ao Banco os documentos pertinentes e demais antecedentes que este possa haver 
solicitado. No caso de Empréstimos nos quais o Mutuário haja optado por receber financiamento 
numa combinação de Moedas Únicas, ou em uma ou mais Moedas Únicas, o pedido deve indicar 
o montante específico da Moeda(s) Única(s) a ser desembolsado; (b) os pedidos sejam 
apresentados, o mais tardar, 30 (trinta) dias antes da data de expiração do prazo para 
desembolsos ou da prorrogação que o Mutuário e o Banco tenham acordado por escrito; (c) não 
tenham oconido quaisquer das circunstâncias descritas no Artigo 5.01 destas Normas Gerais; e 
(d) o Fiador, quando for o caso, não esteja em mora com relação às suas obrigações de 
pagamento para com o Banco, a título de qualquer Empréstimo ou Garantia, por período superior 
a 120 ( cento e vinte) dias. 

ARTIGO 4.04. Desembolsos para Cooperação Técnica. Se as Disposições Especiais 
contemplarem Financiamento de despesas para Cooperação Técnica, os desembolsos para esse 
propósito poderão ser efetuados depois de cumpridos os requisitos estabelecidos nas alíneas (a) e 
(b) do Artigo 4.01 e no Artigo 4.03 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 4.05. Pagamento da quota de inspecão e supervisão. Se o Banco estabelecer 
que será cobrado um montante para cobrir despesas a título de inspeção e supervisão, de acordo 
com o disposto nas Disposições Especiais, o Banco notificará ao Mutuário a respeito, e este 
deverá indicar se pagará tal montante diretamente ao Banco ou se o Banco deverá retirar e reter 
tal montante dos recursos do Financiamento. Tanto o pagamento por parte do Mutuário como a 
retenção por parte do Banco de qualquer monçante que se destine à inspeção e supervisão serão 
realizados na moeda do Empréstimo. 

ARTIGO 4.06. Procedimento de desembolso. O Banco poderá efetuar desembolsos a 
débito do Financiamento: (a) transferindo a favor do Mutuário as quantias a que este tenha 
direito de acordo com este Contrato; (b) efetuando pagamentos por conta do Mutuário, e de 
comum acordo, a outras instituições bancárias; (c) constituindo ou renovando o Fundo Rotativo a 
que se refere o Aitigo 4.07 seguinte; e (d) mediante outro procedimento que as partes acordem 
por escrito. Qualquer despesa bancária coorada por terceiros em razão dos desembolsos correrá 
por conta do Mutuário. Salvo acordo das partes em contrário, somente serão feitos desembolsos, 
em cada oportunidade, de quantias não inferiores a um montante equivalente a US$ 100.000 
(cem mil dólares dos Estados Unidos da América). 

ARTIGO 4.07. Fundo Rotativo. (a) A débito do Financiamento e uma vez cumpridos os 
requisitos previstos nos Artigos 4.01 e 4.03 destas Normas Gerais e nas Disposições Especiais 
pertinentes, o Banco poderá adiantar recursos do Financiamento a fim de estabelecer, ampliar ou 
renovar um Fundo Rotativo para a cobertura de despesas relacionadas c;om a execução do Projeto 
financiáveis com tais recursos·, de acordo com as disposições deste Contrato. · 

(b) Salvo acordo expresso entre as partes, o montante do Fundo Rotativo não 
excederá a 5% (cinco por cento.) do montante do Financiamento. O Banco poderá ampliar ou 
renovar total ou parcialmente o Fundo Rotativo, se assim lhe for justificadamente solicitado, na 

•\ ,, \ 
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medida em que os recursos sejam utilizados e desde que se cumpram os requisitos do Artigo 4.03 
destas Normas Gerais e os estabelecidos nas Disposições Especiais. O Banco poderá também 
reduzir ou cancelar o montante do Fundo Rotalivo caso determine que os recursos 
desembolsados através do referido Fundo excedem as necessidades do Projeto. A constituição e 
renovação do Fundo Rotativo serão considerados desembolsos para todos os efeitos deste 
Contrato. 

(c) O plano, catálogo ou código de contas que o Mutuário ou o Órgão Executor 
deverá apresentar ao Banco, conforme o Artigo 4.01 (e) destas Normas Gerais, indicará o método 
contábil que o Mutuário utilizará para verificar as transações e demonstrativo ele contas do Fundo 
Rotativo. 

(d) Até 30 (trinta) dias antes da data de vencimento do prazo de desembolso cio 
Financiamento, o Mutuário deverá apresentar ao Banco a justificação final sobre o uso dos 
recmsos do Fundo Rotativo e efetuar a devolução ele qualquer saldo pendente não justificado. 

(e) No caso de Empréstimo no qual o Mutuário tenha optado por receber 
financiamento em uma combinação de Moedas Únicas, ou em uma ou várias Moedas Únicas, o 
Mutuário poderá, dependendo da disponib ilidade de saldo não desembolsado nessas moedas. 
optar por receber um desembolso do Fundo Rotativo em qualquer das Moedas Únicas do 
Empréstimo, ou em qualquer outra combinação destas moedas. 

ARTIGO 4.08. Disponibilidade de moeda nacional. O Banco estará obrigado a efetuar 
desembolsos ao Mutuário na moeda do país do Mutuário somente na medida em que o respectivo 
depositário do Banco a tenha colocado à sua efetiva disposição. 

CAPÍTULO V 

Suspensão de Desembolsos e Vencimento Antecipado 

ARTIGO 5.01. Suspensão de desembolsos. O Banco, mediante aviso escrito ao 
Mutuário, poderá suspender os desembolsos se ocorrer e enquanto subsistir qualquer das 
seguintes circunstâncias: 

(a) Mora no pagamento das quantias devidas pelo Mutuário ao Banco a título de 
principal, comissões e juros, devolução de adiantamentos ou qualquer outro título, 
de acordo com este Contrato ou com qualquer outro Contrato de Empréstimo 
celebrado entre o Banco e o Mutuário. 

(b) Inadimplemento, por parte do Mutuário, de qualquer outra obrigação estipulada 
neste Contrato ou Contratos subscritos com o Banco para financiamento cio 
Projeto. 

(e) A retirada ou suspensão, como membro do Banco, do país em que o Projeto deva 
ser executado. 
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( d) Quando o Projeto ou os propósitos do Financiamento puderem ser afetados por: 

(i) qualquer restrição, modificação ou alteração da competência legal, das 
funções ou do patrimônio do Mutuário ou Órgão Executor; ou 

(ii) qualquer modificação ou emenda que tenha sido efetuada sem a anuência 
escrita do Banco, nas condições básicas cumpridas antes da Resolução 
aprobatória do Financiamento ou da assinatura do Contrato. Nesses casos, 
o Banco terá o direito de requerer do Mutuário e do Órgão Executor 
informações justificadas e pormenorizadas e somente após ouvir o 
Mutuário ou o Órgão Executor e examinar suas informações e 
esclarecimentos, ou no caso de falta de manifestação do Mutuário e do 
Órgão Executor, poderá suspender os desembolsos se considerar que as 
modificações introduzidas afetam substancial e negativamente o Projeto 
ou tornam impossível sua execução. 

(e) Inadimplemento, por parte do Fiador, se existir, de qualquer obrigação estipulada 
no Contrato de Garantia. 

(f) Qualquer circunstância extraordinária que, a critério do Banco, e não se tratando 
de Contrato em que o Mutuário seja a República, torne improvável que o 
Mutuário possa cumprir as obrigações contraídas neste Contrato, ou que não 
permita atingir os propósitos que se tiveram em conta ao celebrá-lo. 

(g) Caso seja determinado, em qualquer etapa, que existe evidência suficiente para 
confirmar uma alegação de que um empregado, agente ou representante do 
Mutuário, do Órgão Executor ou do Órgão Contratante cometeu um ato de fraude 
ou corrupção durante o processo de licitação, de negociação de um contrato ou da 
execução do Contrato. 

ARTIGO 5.02. Término, vencimento antecipado ou cancelamento parcial de quantias 
não desembolsadas e outras medidas. (a) O Banco poderá pôr .termo a este Contrato 
relativamente à parte do Financiamento que não tenha sido desembolsada até aquela data ou 
declarar vencida e exigível, de imediato, a totalidade do Empréstimo ou parte dele~ com os juros 
e comissões devidos até a data do pagamento se: (i) qualquer das circunstâncias previstas nas 
alíneas (a), (b), (e), e (e) do artigo anterior se prolongar por mais de 60 (sessenta) dias, ou (ii) se 
a informação a que se refere o inciso (d) do arti~o anterior, ou se os esclarecimentos ou 
informações adicionais apresentadas pelo Mutuário, Orgão Executor ou pelo Órgão Contratante, 
conforme o caso, não forem satisfatórias para o Banco. 

(b) O Banco poderá cancelar a parte não desembolsada do Financiamento referente à 
aquisição de determinados bens e serviços correlatos, à contratação de obras, serviços correlatos 
ou serviços de consultoria, ou declarar vencida e exigível a parte do Empréstimo correspondente 
às mencionadas aquisições, caso já tenha havido desembolsos, se, a qualquer momento, 
determinar que: (i) a mencionada aquisição ocorreu sem que tenham sido seguidos os 
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procedimentos indicados neste Contrato; ou (ii) representantes do Mutuário, do Órgão Executor, 
ou do Órgão Contratante tenham inc01Tido em qualquer ato de fraude ou conupção, seja durante 
o processo de seleção do empreiteiro, fornecedor ou consultor, ou durante a negociação ou 
execução do respectivo contrato, sem que, para corrigir a situação, o Mutuário tenha tomado 
medidas apropriadas oportunas, aceitáveis para o Banco de acordo com as garantias ele devido 
processo estabelecidas na legislação do país do Mutuário. 

(c) Para os efeitos da alínea anterior, entende-se que as práticas corruptas incluem, 
mas não se limitam aos seguintes atos: (i) prática corrupta consiste em oferecer, receber ou 
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar as ações de outra parte; 
(ii) prática fraudulenta é qualquer ato ou omissão,. incluindo uma declaração falsa que engane ou 
tente enganar uma paite para obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma 
obrigação; (iii) prática coercitiva consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de 
prejudicai- ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para 
influenciar as ações de uma parte; e (iv) prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes 
efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, incluindó influenciar 
impropriamente as ações de outra pane. 

(d) Caso seja comprovado que, de acordo com os procedimentos administrativos do 
8fü1co, qualquer empresa, entidade ou indivíduo que apresente oferta ou participe de um projeto 
financiado pelo Banco incluindo, entre outros, mutufüios, licitantes, fornecedores, empreiteiros, 
subempreiteiros, concessionários, Órgãos Executores ou Órgãos Contratantes (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes) tenha cometido um ato de fraude, o 
Banco poderá: 

(i) decidir não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato ou 
de um contrato adjudicado para obras, bens, serviços correlatos e serviços 
de consultoria financiados pelo Banco; 

(ii) suspender os desembolsos do Financiamento, como descrito no artigo 
5.0l(g) anterior destas Normas Gerais, se se determinar, em qualquer etapa, 
que há evidência suficiente para confirmar uma alegação de que um 
empregado, agente ou representante do Mutuário, do Órgão Executor ou do 
Órgão Contratante tenha cometído um ato de fraude ou com1pção; 

(iií) cancelar e/ou acelerar o pagamento de uma parte do Empréstimo ou da 
doação . relacionada com um contrato, como descrito no artigo 5.02(b) 
anterior destas Normas Gerais, quando houver evidência de gue o 
representante 'do Muniário não tomou as medidas corretivas adequadas em 
um período de tempo que o Banco considere razoável e conforme as 
garantias de devido processo legal estabelecidas na legislação cio país do 
Mutuário; 

(iv) Emitir uma admoestação na forma de urna carta fonnal de censura à 
conduta da empresa, entidade ou indivíduo; 

(v) Declarar uma pessoa, entidade OLi empresa inelegível, permanentemente ou 
por um determinado período de tempo, para que se lhe adjudiquem 
contratos nos termos de projetos financiados pelo Banco, exceto nos termos 
e condições que o Banco considere apropriadas; 
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(vi) Enviar o caso às autoridades competentes encarregadas de fazer cumprir a 
lei; e/ou 

(vii) Impor outras sanções que considere apropriadas conforme as circunstâncias 
do caso, incluindo a imposição de multas que representem para o Banco um 
reembolso dos custos vinculados às investigações ou autuações. Essas 
sanções poderão ser impostas de forma adicional ou em substituição a 
outras sanções. 

(e) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco nos termos das 
disposições anteriormente referidas poderá ser efetuada de forma pública ou privada. 

ARTIGO 5.03. Obrigações não atingidas. Não obstante o disposto nos artigos 5.01 e 
5.02 precedentes, nenhuma das medidas previstas neste Capítulo atingirá o desembolso por parte 
do Banco: (a) das quantias sujeitas à garantia de uma carta de crédito irrevogável; e (b) das 
quantias às quais o Banco tenha se comprometido especificamente por escrito, perante o 
Mutuário, ou o Órgão Executor, ou o Órgão Contratante, conforme o caso, a débito dos recursos 
do Financiamento, para efetuar pagamentos a um empreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços 
correlatos, ou serviços de consultoria. O Banco poderá deixar sem efeito o compromisso 
indicado nesta alínea (b) quando for determinado, de maneira que o Banco considere satisfatória, 
que, durante o processo de seleção, negociação ou execução do contrato para a aquisição das 
mencionadas obras, bens e serviços correlatos, ou serviços de consultoria, ocorreram um ou mais 
atos de fraude e corrupção. 

ARTIGO 5.04. Reserva de direitos. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, do 
exercício dos direitos estabelecidos neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia 
do Banco a tais direitos, nem como aceitação de acontecimentos ou circunstâncias que lhe teriam 
facultado exercê-los. 

ARTIGO 5.05. Disposições não atingidas. A aplicação das medidas estabelecidas neste 
Capítulo não atingirá as obrigações do Mutuário estipuladas neste Contrato, as quais continuarão 
em pleno vigor, salvo no caso do vencimento antecipado da totalidade do Empréstimo, em que 
somente permanecerão em vigor as obrigações pecuniárias do Mutuário. 

CAPÍTULO VI 

Execução do Projeto 

ARTIGO 6.01. Disposições gerais relativas à execução do · Projeto. (a) O Mutuário 
acorda que o Projeto será executado com a devida diligência, em ·conformidade com eficientes 
normas financeiras e técnicas e de acordo com os planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco haja aprovado. 
Convém, igualmente, em que todas as obrigações que lhe cabem serão cumpridas à satisfação do 
Banco. · · 
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(b) Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, cronograma de 
investimentos , orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco haja aprovado. assim 
como qualquer modificação subst,mcial no contrato ou contratos de bens ou serviços custeados 
com os recursos destinados à execução do Projeto, ou nas categorias de investimento, dependerá 
de prévio consentimento escrito do Banco. 

ARTIGO 6.02. Preços e licitações. Os contratos de execução de obras, aquisição de bens 
e prestação de serviços para o Projeto deverão estabelecer um custo razoável, que será 
geralmente o preço mais baixo do mercado, levando-se em consideração fatores de qual idade. 
eficiência e outros fatores pertinentes. 

ARTIGO 6.03. Utilização de bens. Salvo autorização expressa do Banco, os bens 
adquiridos com os recursos cio Financiamento deverão destinar-se exclusivamente aos fins do 
Projeto. Concluída a execução do Projeto, a maquinaria e o equipamento de construção 
utilizados nessa execução poderão ser empregados para outros fins. 

ARTIGO 6.04. Recursos adicionais. (a) O Mutuátio deverá fornecer oportunamenLc 
todos os recursos adicionais aos do Empréstimo necessários para a completa e ininterrupta 
execução do Projeto, cujo valor estimado se declara nas Disposições Especiais. Se durante o 
processo de desembolso do Financiamento se verificar um aumento no custo esti1naclo cio 
Projeto, o Banco poderá exigir a alteração no cronograma de investimentos a que se refere a 
alínea (d) do Artigo 4.01 destas Normas Gerais, para que o Mutuário atenda esse aumento. 

(b) A partir do ano civil seguinte ao do início do Projeto e durante o período de sua 
execução, o Mutuário deverá demonstrar ao Banco, nos primeiros 60 (sessenta) dias de cada ano 
civil, que disporá, oportunamente, dos recursos necessários para efetuar a contribuição local ao 
Projeto durante esse ano. 

CAPÍTULO VII 

Registros, Inspeções e Relatórios. 

ARTIGO 7.01. Controle interno e registros. O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão 
Contratante, conforme o caso, deverá manter um sistema adequado de controles internos 
contábeis e adminis trativos. O sistema contábil deverá estar organizado de modo a prover a 
documentação necessária para verificar as transações e a facilitar a oportuna preparação das 
demonstrações financeiras e dos relatórios. Os registros do Projeto deverão ser mantidos por um 
período mínimo de 3 (três) anos contados a prut ir da data do último desembolso do Empréstimo, 
de modo a: (a) pennitir a identificação das quru1tias recebidas elas diferentes fontes; 
(b) consignai·, em conformidade com o registro de contas que o Banco tenha aprovado, os 
investimentos no Projeto, tanto com recursos elo Empréstimo como com os demais recursos cuja 
contribuição esteja prevista para sua total execução; (c) conLer os pom1enores necessários para a 
identificação das obras realizadas, dos bens adquiridos e elos serviços contratados, bem como a 
utilização das referidas obras, bens e serviços; (d) incluir nos referidos documentos a 
documentação relacionada ao processo de licitação e execução dos contratos financiados pelo 
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Banco, o que compreende, mas não se limita a, avisos de licitação, pacotes de ofertas, resumos, 
avaliações de ofertas; contratos, · correspondência, produtos e minutas de trabalho e faturas, 
inclusive documentos relacionados ao pagamento de comissões e pagamentos a representantes, 
consultores e empreiteiros, e (e) demonstrar o custo dos investimentos em cada categoria e o 
progresso das obras. Quando se tratar de programas de crédito, os registros deverão precisar, 
ainda, os créditos concedidos, os resgates recebidos e a utilização dos mesmos. 

ARTIGO 7.02. Inspeções. (a) O Banco poderá estabelecer os procedimentos de inspeção 
que julgue necessários para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto. 

(b) O Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratanté:,conforme o caso, deverão 
permitir que o Banco inspecione a qualquer tempo o Projeto, assim como os equipamentos e 
materiais correspondentes, e examine os registros e documentos cujo conhecimento consídere 
pertinente. No desempenho dessa tarefa, o pessoal que o Banco enviar ou designar para o 
cumprimento deste propósito, como investigadores, representantes, auditores ou peritos deverá 
contar com a mais ampla colaboração das respectivas autoridades. Todas as despesas relativas a 
transpolte, salário e demais gastos efetuados com tal pessoal serão pagas pelo Banco. 

(c) O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforme o caso, deverão 
proporcionar ao Banco, se eventualmente solicitado por seu representante autorizado, todos os 
documentos, inclusive os relacionados com as aquisições, que o Banco possa razoavelmente 
solicitar. Ademais, o Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante deverão colocar à 
disposição do Banco, se assim solicitado com razoável antecipação, seu pessoal para que 
respondam às indagações que o pessoal do Banco possa ter em relação à revisão ou auditoria dos 
documentos. O Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante, conforme o caso, deverá 
apresentar os documentos oportunamente, ou uma declaração juramentada na qual constem as 
razões pelas quais a documentação solicitada não se encontra disponível ou está sendo retida. 

( d) Caso o Mumário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforme o caso, se 
recuse a cumprir a solicitação apresentada pelo Banco, ou_de alguma maneira oponha obstáculos 
à revisão do assunto por parte do Bànco, o Banco, a seu exclusivo critério, poderá adotar as 
medidas que considere apropriadas contra o Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão 
Contratante, conforme o caso. 

ARTIGO 7.03. Relatórios e demonstracões financeiras. (a) O Mutuário, ou o Órgão 
Executor, se pertinente, apresentará ao Banco os reiatórios a seguir indicados, nos prazos que se 
fixam para cada um deles: 

(i) 

(ii) 

Dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada Semestre civil, 
oü em outro prazo acordado pelas Partes, os relatórios referentes à 
execução do Projeto, preparados de acordo com as norm~s que; a respeito, 
forem acordadas com o Banco. 

Os demais relatórios que o Banco razoavelmente solicitar com relação ao 
investimento dos montantes emprestados, à utilização dos bens adquiridos 
com tais montantes e ao desenvolvimento do Projeto. 



(iii) 

(iv) 

(v) 
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Três exemplares das demonstrações financeiras correspondentes à 
totalidade do Projeto, ao encenamento de cada exercício econômico do 
Órgão Executor, e informação financeira complementar relativa a essas 
demonstrações. As demonstrações financeiras serão apresentadas dentro 
dos 120 (cento e vinte) dias seguintes ao encerramento de cada exercício 
econômico do Órgão Executor, a partir do exercício em que se inicie a 
execução do Projeto e durante o período assinalado nas Disposições 
Especiais. 

Quando as Disposições Especiais assim ex1g1Jem, três exemplares das 
demonstrações financeiras do Mutuário, ao encerramento de seu exercíc io 
econômico, e informação financeira complementar relativa a essas 
demonstrações. As demonstrações serão apresentadas durante o período 
indicado nas Disposições Especiais, a partir das referentes ao exercício 
econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos 120 (cento e vinte) dias 
seguintes ao encetTamento de cada exercício econômico do Mutuário. 
Essa obrigação não será aplicável quando o Mutuário for a República ou o 
Banco Central. 

Quando as D isposições Especiais assim ex1glfcm, três exemplares das 
demonstrnções financeiras do Órgão Executor, ao encerramento de seu 
exerc1c10 econo1111co, e informação financeira complementar relaliva a 
essas demonstrações. As demonstrações serão apresentadas durante o 
período indicado nas D isposições Especiais, a partir das refercmes ao 
exercício econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos 120 (cenlo e 
vinte) dias seguintes ao encerramento de cada exercício econômico do 
Órgão Executor. 

(b) As demonstrações e documentos descritos nas alíneas (a) ( iii), (iv) e (v) deverão 
ser apresentados com o parecer da entidade auditora indicada nas D ispos ições 
Especiais deste Contrato e de acordo com requisitos que o Banco considere 
satisfatórios. O Mutuário ou o Órgão Executor, segundo pertinente, deverá 
autorizar a entidade auditora a proporcionar ao Banco a informação adicional que 
este venha razoavelmente a solicitar, relativa às demonstrações financeiras e aos 
relatórios de auditoria emitidos. 

(c) (i) Nos casos em que o parecer deva ser emitido por um organismo oficial de 
fiscalização e este não puder cumprir essa tarefa de acordo com requisitos que o 
Banco considere satisfatórios ou dentro dos prazos acima m encionados, o 
Mutuário ou o Órgão Executor contratará os serviços de uma firma de contadores 
públicos independente, aceitável para o Banco; (ii) As partes contral.fü1tcs poderão 
acordar que sejam utilizados os serviços de uma firma de contadores públicos 
independente. 

A
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CAPÍTULO VIII 

Disposição sobre Gravames e Isenções 

ARTIGO 8.01. Compromisso relativo a gravames. Se o Mutuário decidir estabelecer 
algum gravame específico parcial ou total sobre seus bens ou rendimentos como garantia de uma 
dívida externa, deverá constituir, simultaneamente, um gravame que garanta ao Banco, em 
condições de igualdade e ·proporcionalmente, o cumprimento das obrigações pecuniárias 
decorrentes do Contrato. Contudo, esta disposição não será aplicável: (a) aos gravames 
constituídos sobre bens, para assegurar o pagamento do saldo pendente do seu preço de 
aquisição; e (b) aos gravames constituídos em razão de operações bancárias para garantir o 
pagamento de obrigações cujos prazos de vencimento não sejam superiores a um ano. Se o 
Mutuário for um país membro do Banco, a expressão "bens ou rendimentos" refere-se a todo tipo 
de bens ou rendimentos pertencentes ao Mutuário ou a qualquer uma de suas dependências , que 
não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio. 

ARTIGO 8.02. Isenção de impostos. O Mutuário compromete-se a pagar tanto o capital 
como os juros e demais encargos do Empréstimo sem qualquer dedução ou restrição, livre de 
todo imposto, taxa, direito ou encargo estabelecidos ou que possam ser estabelecidos pelas leis 
de seu país, e a responsabilizar-se por todo imposto, taxa ou direito aplicável à realização, 
registro e execução deste Contrato. 

CAPÍTULO IX 

Arbitragem 

ARTIGO 9.01. Composição do Tribunal. (a) O Tribunal Arbitral será constituído por 
três membros, designados da seguinte forma: um pelo Banco; outro pelo Mutuário; e um terceiro, 
doravante denominado o "Desempatador", por acordo direto entre as partes ou por intermédio 
dos respectivos árbitros. Se as partes ou os árbitros não chegarem a acordo com relação à 
nomeação do Desempatador, ou se uma das partes não puder designar árbitro, o Desempatador 
será designado, a pedido de qualquer das partes, pelo S~cretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos. Se qualquer das partes não nomear árbitro, este será designado pelo 
Desempatador. Se qualquer dos árbitros nomeados, ou o Desempatador, não de~ejar ou não 
puder atuar, ou prosseguir atuando, proceder-se-á à sua substituição pela forma estabelecida para 
a sua designação original. O sucessor terá as mesmas funções e atribuições do substituído. 

(b) Se a controvérsia envolver tanto o Mutuário como o Fiador, se houver, ambos 
serão considerados como uma só paite, e, por conseguinte, deverão atuar 
conjuntamente seja para a nomeação do árbitro, seja para os demais efeitos da 
arbitragem. 

ARTIGO 9.02. Início do Processo. Para submeter a controvérsia ao processo de 
arbitragem, a parte reclamante dirigirá à outra parte uma comunicação, por escrito, expondo a 
natureza da reclamação, a satisfação ·ou reparação pretendida e o nome do árbitro que designa. A 
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pane que receber essa comunicação deverá, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, 
comunicar à parte contrária o nome da pessoa que designa como árbitro. Se dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, contados da entrega da referida comun icação à parte reclamante, as partes não 
houverem chegado a um acordo sobre a designação do Desempatador, qualquer delas poderá 
solicitar ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos que proceda à designação. 

ARTIGO 9.03. Constituição do Tribunal. O Tribunal Arbitral cons tituir-se-á em 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos da América, na data em que o Desempatador 
determinar e, uma vez constituído, funcionará nas datas fixadas pelo próprio Tribunal. 

ARTIGO 9.04. Processo. (a) O Tcibunal terá competência para conhecer e decidir t:ão 
somente sobre a matéria da controvérsia. O Tribunal adotará suas próprias no1m.as de processo e 
poderá, por iniciativa própria, designar os peritos que considerar necessário. Em qualquer caso, 
dará sempre às partes a oportunidade de apresentar razões em audiência. 

(b) O Tribunal julgará ex aequo cl bono, fundamentando sua decisão nos termos deste 
Contrato e proferirá sentença ainda que uma das partes não haja comparecido. 

(c) A sentença será exarada por escrito e deverá ser adotada pelo voto concorrente de 
pelo menos dois membros do Tribwial, deverá ser proferida dentro do prazo 
aproximado de 60 (sessenta) dias contados a part ir da data da nomeação do 
Desempatador e, a não ser que o Tribunal decida prorrogar o aludido prazo. cm 
virtude de circunstâncias especiais e imprevistas, será notificada às partes por 
meio ele comunicação subscrita, pelo menos, por dois membros do Tribunal, 
deverá ser cumprida dentrn do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de 
notificação, r.erá efeito executório e será irrecorrível. 

ARTIGO 9.05. Despesas. Os honorários de cada árbitro serão custeados pela parte que o 
houver designado e os honorários do Desempatador serão custeados em parcelas iguais entre as 
partes. Antes de constituir-se o Tribunal, as pa1tes entrarão cm acordo quanto aos honorários das 
demais pessoas cuja intervenção no processo arbitral se julgar necessária. Se as parles, na 
oportunidade, não chegarem a um acordo, o próprio Tribunal fixará a remuneração que seja 
razoável para as pessoas referidas, segundo as circunstâncias. Cada parle custeará suas próprias 
despesas no · processo de arbitragem, mas as despesas do Tribunal serão custeadas, em parcelas 
iguais, pelas partes. Qualquer dúvida relacionada com a divisão das despesas ou quanto à fonna 
de pagamento será resolvida pelo próprio Tribunal , mediante decisão inecorrível. 

ARTIGO 9.06. Notificações. Qualquer notificação relativa à arbitragem ou à sentença 
será efetuada segundo a forma prevista neste Contrato. As partes renunciam a qualquer outra 
fo rma de notificação. 
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ANEXO ÚNICO 

O PROGRAMA 

LEG/SGO/CSC/LDBDOCSII 1537087 

Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza 

I. Objetivo 

1.01 O objetivo geral do Programa é melhorar a capacidade do Município de Fortaleza para 
formular e implantar políticas e programas para a juventude de acordo com as diretrizes 
da Política Nacional de Juventude (PNJ). 

1.02 Os objetivos específicos do Programa são: (i) melhorar a oferta existente de programas e 
equipamentos de capacitação, culturais, desportivos e recreativos que promovam o 
desenvolvimento integral dos jovens, especialmente daqueles em situação de risco; e 
(ii) gerar oportunidades de melhora do nível de escolaridade e de habilidades 
profissionais e sociais básicas dos jovens beneficiários do· Programa, facilitando seu 
ingresso e permanência no mercado de trabalho. 

II. Descrição 

2.01 Para cumprir com os objetivos anteriormente mencionados, o Programa contempla o 
financiamento de obras, bens e serviços, agrupados nos seguintes componentes: 

Componente 1. li'ort.alecimeuto institucional 

2.02 O objetivo deste componente é apoiar ações de fortalecimento da capacidade institucional 
do Município de Fortaleza em três áreas: políticas públicas, comunicações e 
monitoramento e avaliação. Com recursos alocados a este componente será financiada a 
contratação de serviços de consultoria para a fonnulação de planos setoriais, para o 
desenho de atividades específicas ele promoção e treinamento de técnicos da Unidade 
Gestora do Programa (UGP), da Coordenação de Juventude e das secrelarias municipais 
participantes do Programa e para a realização de reuniões e seminários técnicos 
necessários para o fortalecimento institucional do Município de Fortaleza na área ele 
atuação do Programa. Este componente inclui os seguintes sub-componentes: 

(a) Políticas públicas. Serão contratados serviços de consultoria para a real ização de 
estudos e pesquisas, para a preparação e implantação de planos de capacitação ele 
técnicos da Coordenadoria de Juventude e dos demais órgãos do Município ele 
Fortaleza diretamente envolvidos nas ações voltadas ao público ai vo do 
Programa. As atividades a serem fürnnciadas incluem também a realização de 
semmanos, oficinas de trabalho e conferências intersetoriais para promover a 
articulação de diferentes níveis governamentais e o fortalecimento das 
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organizações da sociedade civil responsave1s pelo acompanhamento e pela 
supervisão da atuação dos órgãos públicos no atendimento aos jovens. 

(b) Comunicação. Serão contratados serviços de consultoria para a formulação e a 
implantação de um plano de comunicação com o objetivo de envolver diferentes 
setores, grupos sociais e órgãos em campanhas de educação e conscientização e 
na supervisão dos órgãos governamentais e não-governamentais envolvidos no 
atendimento a jovens em situação de risco. 

(e) Monitoramento e avaliação. Serão contratados serviços de consultoria para a 
formulação e a implantação do Sistema de Informação Gerencial, para o desenho 
e a realização de pesquisas com beneficiários para o monitoramento e a avaliação 
do Programa, incluindo a preparação dos relatórios de avaliação a que se refere a 
Cláusula 4.06 das Disposições Especiais. 

Componente 2. Desenvolvimento de novas tecnologias sociais de trabalho com a 
juventude 

2.03 Este componente tem por objetivo oferecer novos serviços ou expandir serviços Jª 
oferecidos em pequena escala por organizações não governamentais nas áreas de cultura, 
entretenimento, esporte, capacitação e fonnação profissional e microcrédito para jovens 
entre 15 e 29 anos, preferencialmente de baixa renda, nos termos estabelecidos no 
Regulamento Operacional do Programa (ROP). As atividades deste componente estão 
agrupados em dois sub-componentes: 

(a) 

(b) 

Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCAs). Com recursos 
alocados a este sub-componente serão finariciadas a construção, aquisição e 
instalação de equipamentos e a contratação de educadores para a operação de até 
seis CUCAs em bairros com alta concentração de população de baixa renda nas 
seis regiões administrativas do Município de Fortaleza. Nos CUCAs, serão 
desenvolvidos: (i) cursos de formação modular continuada (com certificação), 
para capacitação técnica e inserção de jovens no mercado de trabalho de artes 
audiovisuais, atividades culturais (fotografia, produção de vídeo e televisão, teatro 
e música), e treirtamento esportivo; (ii) oficinas de .trabalho e cursos específicos 
para promover a inclusão social e educativa dos jovens· por meio de atividades 
culturais, desportivas e recreativas; (iii) núcleos de atividades especiais 
complementares de inclusão social, prevenção de comportamentos de risco, 
promoção da liderança juvenil e de habilidades sociais básicas e de auto-estima, 
por meio de eventos, seminários, oficinas de trabalho e campanhas de promoção 
de saúde, meio ambiente e cidadariia, entre outras. 

Projetos inovadores. Com recursos alocados a este sub-çomponentente serão 
financiadas atividades de apoio a projetos inovadores que atendam a demandas de 
segmentos específicos da população. Os recursos do Programa firtariciarão, entre 
outras, as seguintes atividades: (i) Abrindo Espaços: contratação de serviços 
especializados para a preparação dos projetos e a construção de pequenos espaços 
desportivos e recreativos em bairros pobres com alta concentração de jovens e 
populações vulneráveis; (ii) Pré-Vestibular Universitário Popular (POP FOR): 

2207/OC-BR 
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contratação de serviços especializados para preparar os jovens de baixa renda 
egressos de escolas públicas que conseguem completar o ciclo secundário de 
educação para os exames de entrada na univers idade; (iii) PROINFOR: seleção e 
contratação de agências e organizações não governamentais especializadas em 
atividades ele inclusão digital para preparar jovens para o uso ele fe1Tamentas 
computacionais; (iv) ProJovem: atividades características do Prolovem e ações 
complementares que pennitam integrar os beneficiários do Prolovern nas 
atividades de capacitação profissional que tenham lugar nos CUCAs; 
(v) Credlovem Solidário: contratação de serviços especializados para apoiar 
atividades de fomento ao empreendedorismo juvenil, proporcionando capacitação, 
incentivos financeiros e apoio institucional a jovens de 16 a 29 anos para o 
desenvolvimento ele atividades produtivas, comerciais ou de serviços, sem 
prejudicar sua freqüência escolar, conforme detalhado no ROP . 

III. Custo do Programa e plano de financiamento 

3.01 O custo total do Programa é estimado em montante equivalente a US$ 66.132.000,00 
(sessenta e seis rrúlhõcs, cento e trinta e dois mil dólares) que se encontra distribuído 
entre as seguintes fontes de financiamento e categorias de investimento: 

Custo e financiamento 
(em US$) 

l'* \:• 

4.1 Juros (5%) 5.557.000 5.557.000 8,4% 

4.2 Comissão de crédito (0,25%) 2 15.000 21 5.000 0 ,3% 

4.3 Inspeção e vigilância (0,0%) O.O% 

TOTAL 33.066.000 33.066.000 66.132.000 100,0% 
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IV. Execução 

4.01 A execução do Programa será efetuada pelo Gabinete da Prefeita, por intermédio da 
Unidade de Gestão do Programa (UGP). 

4.02 A UGP desempenhará suas funções em articulação com a Coordenadoria Especial de 
Juventude e com as Secretarias e demais entidades da administração municipal 
envolvidas na execução do Programa, conforme estabelecido no ROP. A Secretaria 
Municipal de Assistência Social (SEMAS) será responsável pela aplicação do Cadastro 
de Beneficiários do Progrâma, que será o mesmo cadastro aplicado no nível nacional aos 
beneficiários dos programas sociais do Governo Federal. 

4.03 O ROP detalha as etapas da execução de cada intervenção e contém, entre outros 
aspectos: (i) os termos e critérios técnicos, sociais e ambientais a serem observados na 
execução do Programa; (ii) os critérios de qualificação para os investimentos 
contemplados; (iii) as funções e responsabilidades da UGP e das demais entidades 
envolvidas em sua execução; e (iv) os procedimentos de aquisições e de desembolso dos 
recursos do Programa. 

4.04 Para administrar os CUCAs, o Mutuário celebrará com uma entidade qualificada como 
Organização Social (OS), de acordo com os requisitos da legislação federal e municipal 
vigentes, um Contrato de Gestão que, no mínimo, definirá as atribuições, 
responsabilidades e obrigações das partes, estabelecerá metas de desempenho para os 
serviços prestados, a obrigação dos dirigentes da OS com as metas acordadas e associará 
o prazo de duração do contrato ao êxito da gestão. A OS assumirá a obrigação de operar e 
manter as obras dos CUCAs e os equipamentos dos mesmos que tenham sido financiados 
com recursos do Programa de acordo com normas técnicas de aceitação geral e no estado 
em que se encontravam na data de sua entrega, salvo desgaste pelo uso normal. A direção 
da OS será supervisionada por um conselho administrativo e um conselho fiscal, e o ·$eu 
funcionamento e o acompanhamento da execução do contrato de gestão estarão 
submetidos a controles internos e e~tern·os, por meio do Ministério Público, .· da 
Procuradoria Gera.l do Município, do Tribunal de, Contas dos Municípios, da 
Controladoria Geral do Município e de auditorias independentes. O material permanente 
adquirido com recursos do Programa para a operação dos CUCAs será incorporado ao 
patrimônio do Município de Fortaleza. 

2207/OC-BR 
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CONTRATO DE GARANTIA 

entre a 

Empréstimo No. 2207 /0C-BR 
Resolução DE-130/09 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

eo 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

Contrato de Empréstimo ao Município de Fortaleza 

Programa Integrado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza 

3 de setembro de 201 O 

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS# 35100303 
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CONTRATO DE GARANTIA 

CONTRATO celebrado no dia 3 de setembro de 2010, entre a REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada "Fiador") e o BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado "Banco"). 

CONSIDERANDO: 

Que através do Contrato de Empréstimo No. 2207/OC-BR (a seguir denominado 
"Contrato de Empréstimo"), celebrado nesta mesma datçi em Brasília, DF, Brasil , entre o Banco e 
o Município de Fortaleza (a seguir denominado "Mutuário"), o Banco concordou em outorgar ao 
Mutuário um Financiamento até a quantia de US$ 33.066.000,00 (trinta e três milhões, sessenta e 
seis mil dólares dos Estados Unidos da América), a débito dos recursos do Mecanismo 
Unimonetário do Capital Ordinário do Banco, desde que o Fiador garanta solidariamente as 
obrigações financeiras do Mutuário estipuladas no referido Contrato de Empréstimo e que o 
referido Fiador contraia as obrigações adicionais que se especificam neste instrumento. 

Que o Fiador, pelo fato de haver o Banco assinado o Contrato de Empréstimo com o 
Mutuário, concordou em garantir o referido Empréstimo, de acordo com o disposto neste 
instrumento, observadas as autorizações estipuladas na legislação brasileira pertinente. 

AS PARTES CONTRATANTES têmjusto e acordado o seguinte: 

1. O Fiador, como devedor solidário, responsabiliza-se por todas as obrigações 
financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao 
Financiamento, contraídas pelo Mutuário no Contrato de Empréstimo, cujos termos o Fiador 
declara conhecer integralmente. As referidas obrigações financeiras não incluem o compromisso 
do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa. 

2. O Fiador se compromete a não tomar nenhuma medida nem permitir, no âmbito 
de sua competência, que sejam tomadas providências que dificultem ou impeçam a execução do 
Programa ou obstem o cumprimento de qualquer obrigação do Mutuário estabelecida no 
Contrato de Empréstimo . 

. . _________ 3. _____ O_Fiador. se .compromete a, no_caso de estabelecer .qualquer gravame sobre seus 
bens ou receitas fiscais, como garantia de uma dívida externa, constituir, ao mesmo tempo, um 
gravame que assegure ao Banco, em posição de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento 
das obrigações contraídas neste Contrato. Esta disposição não se aplicará, entretanto: (a) aos 
gravames sobre bens comprados para garantir o pagamento do saldo devedor do respectivo 
preço; nem (b) aos gravames pactuados em operações bancárias para garantir o pagamento de 
·obrigações cujos venc~entos não sejam supeiiores a um ano de prazo. 

4. A expressão "bens ou receitas fiscais" refere-se, no presente Contrato, a qualquer 
classe de bens ou rendas que pertençam ao Fiador ou a qualquer de seus dcpai1amcntos ou 

;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ ' .cgão~µ~~jam.ntid:ade-euttm1m1as-&ém;patr-im.6.0I09_Dr:oprctG~- _..,__ 
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5. O Fiador s~ compromete a: 

(a) cooperar, no âmbito · de sua competência, para assegurar o· cumprimento dos 
objetivos do Financiamento; 

(b) informar ao Banco, com a maior urgência possível, qualquer fato que dificulte ou 
possa dificultar a consecução dos fins do Financiamento, ou o cumprimento das 
obrigações do Muruário; 

(c) no âmbito da sua competência, proporcionar ao Banco as informações que este, 
razoavelmente, solicitar quanto à situação do Mutuário; 

(d) facilitar, no âmbito da sua competência, aos representantes do Banco, o exercício 
das suas funções relacionadas com o Contrato de Empréstimo e a execução do 
Programa; e · 

(e) informar ao Banco, com a maior urgência possível, caso esteja, em cumprimento 
de suas obrigações de devedor solidário, efetuando os pagamentos 
correspondentes ao serviço do Empréstimo. 

6. O Fiador concorda que tanto o principal quanto os juros e demais encargos do 
Empréstimo serão pagos sem nenhuma redução ou restrição, livres de quaisquer impostos, taxas, 
direitos, ou encargos estabelecidos nas leis da República Federativa do Brasil, e que tanto este 
Contrato, como o Contrato de Empréstimo, estarão isentos de qualquer imposto, taxa ou direito 
aplicáveis em relação à celebração, registro e execução de contratos. 

7. O Fiador ·só ficará exonerado da responsabilidade contraída para com o Ba(lco 
depois de ter o Mutuário cumprido integralmente com todas as. obrigações financeiras assumidas 
no Contrato· de Empréstimo. Em caso de qualquer inadimplem~nto por pane do Mutuário, a 
obrigação do Fiador não estará sujeita a qualquer notificação ou interpelação, nem à qualquer 
formali~ade processual, demanda ou ação prévia contra o Mutuário ou contra o próprio· Fiador. 
O Fiador, ainda, renuncia expressamente a quaisquer direitos, benefícios de ordem ou de 
excussão, faculdades, favores ou recursos que lhe assistam, ou po~sam assistir. O Fiador 
declara-se ciente, igualmente, de que não ficará desobrigado se ocorrer: (a) omissão ou abstenção 

( 

.. . ··no exerdc-io;·por-parte-d0-Bana0; -de· quaisquer ·direitos, .faGuldades-ou-reeursos-que-.fue-assistam---·· -· -
contra o Mutu~o; (b) tolerância ou concordância do Banco com inadimplemento do Mutuário . 
ou atrasos em que este venha a incorrer no cumprimento de suas obrigações; (c) prorrogações de 
prazos ou quaisquer outras concessões feitas pelo Banco ao Mutuário, desde que com a prévia 
anuência do Fiador; (d) alteração, aditamento ou revogação, total ou parcial, de qualquer das 
disposições do Contrato de Empréstimo, desde que feitos com a prévia anuência do Fiador. Sem 
prejuízo do que est~belece esta Cláusula, o Banco comunicará ao Fiador qualquer 
inadimplemento de obrigação do Mutuário. 

2207/OC-BR 
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8. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, no exercício dos direitos pactuados 
neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia a tais direitos, nem corno aceitação 
das circunstâncias que lhe pem1itiriam exercê-los. 

?- Qualquer controvérsia que surja entre as partes, com respeito à interpretação ou 
aplicação deste Contrato, que não possa ser dirimida por acordo mútuo, será submetida à 
sentença do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida no Capítulo IX das Normas Gerais do 
Contrato de Empréstimo. Para os fins dessa arb itragem, aplicam-se ao Fiador todas as referências 
feitas ao Mutuário no mencionado Capítulo das Normas Gerais. Se a controvérsia afetar tanto o 
Mutuário quanto o Fiador, ambos deverão atuar conjuntamente.designando um mesmo árbitro. 

10. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro procedimento, todos os avisos, 
solicitações ou notificações que as partes contratantes devam enviar uma à outra em virtude deste 
Contrato deverão ser efetuadas, sem exceção alguma, por escrito e considerar-se-ão efetivadas 
quando de sua entrega ao destinatário, por qualquer meio usual de comunicação, no respectivo 
endereço, a seguir indicado: 

Ao Banco: 

Ao Fiador: 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
Estados Unidos da América 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8º Andar 
Brasília - D.F. - Brasil 
70.048-900 

Fax: (061) 3412-1740 

2207/0C-DR 
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EM TESTEMUNHO DO QUE, o Fiador e o Banco, agindo cada qual por intermédio de 
seu representante autorizado, subscrevem este Contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um 
só efeito, em Brasília, DF, Brasil, na data mencionada na frase inicial deste Contrato. 

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Procurador da Fazenda Nacional 

2207/0C-BR 

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO 

Fernando 
R~presentante~rasil 

_. 
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FORTALEZA
                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

ANO LVI FORTALEZA, 26 DE NOVEMBRO DE 2008 Nº 13.952
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI Nº 9431 DE 25 DE NOVEMBRO DE 2008 

Altera os arts. 1º e 3º da Lei nº 
9.349, de 27 de março de 2008, 
que autoriza o chefe do Poder 
Executivo a contrair o emprés-
timo que indica, e adota outras 
providências.  
 

  FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 9.349, de 27 de março 2008, passa 
a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º - Fica o chefe do 
Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operação de 
crédito até o limite de US$ 33.482.000,00 (trinta e três milhões, 
quatrocentos e oitenta e dois mil dólares americanos), junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com garantia 
do Governo Federal, destinado à execução do Programa Inte-
grado de Políticas Públicas de Juventude de Fortaleza.” Art. 2º 
- Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer, como contra-
partida ao Tesouro Nacional pela garantia que este oferecerá 
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), as recei-
tas geradas pelos impostos a que se referem os arts. 156 e 158 
da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como 
as receitas de que tratam os incisos I e II do art. 159 da Carta 
Magna. Art. 3º - Fica ainda o Poder Executivo autorizado a 
oferecer, como garantia complementar, as receitas próprias do 
Município e outras garantias admitidas. Art. 4º - O art. 3º da Lei 
nº 9.349, de 27 de março de 2008, passa a vigorar com a se-
guinte redação: “Art. 3º - O Poder Executivo fará incluir nas 
propostas orçamentárias anuais, inclusive nas relativas ao 
Plano Plurianual, dotações suficientes à cobertura da contra-
partida necessária à execução do Programa Integrado de Polí-
ticas Públicas de Juventude de Fortaleza.”. Art. 5º - Fica o Po-
der Executivo autorizado a abrir créditos adicionais, quando 
necessário, nos limites do empréstimo de que trata a presente 
lei, podendo alterar parcial ou totalmente as dotações do orça-
mento, relacionadas com o objeto da operação financeira auto-
rizada. Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizados a firmar 
contratos aditivos, convênios e acordos necessários à implan-
tação do referido programa, bem como a aditar os atos neces-
sários à regulamentação desta lei. Art. 7º - Esta lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA, em 25 de novembro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

DECRETO Nº 12339-A DE 03 DE JANEIRO DE 2008 

Declara de utilidade pública as 
obras essenciais de infra-
estrutura e saneamento, urba-
nização e construção do Con-
junto Habitacional da Comuni-
dade do Marrocos localizadas 
neste município.  

 A PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 83, inciso 
VI, da lei Orgânica do Município de Fortaleza; e, CONSIDE-
RANDO o Programa de Urbanização, Regularização e Integra-
ção de Assentamentos precários desenvolvimentos pela Fun-
dação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABI-
TAFOR. CONSIDERANDO a realização do Projeto de Urbani-
zação e de Construção de Conjunto Habitacional do Marrocos, 
situado no Bairro Bom Jardim, em área inserida no Sistema 
Geoambiental da Planície Fluvial do Riacho Sangradouro do 
Açude da Viúva. CONSIDERANDO a necessidade de proceder 
a retirada das famílias que ocupam áreas em situação de risco, 
assim como a obrigação do Poder Público de promover a cons-
trução de unidades habitacionais de interesse social, destina-
das ao reassentamento das comunidades locais. DECRETA: 
Art. 1º - Ficam declaradas de utilidade pública as obras essen-
ciais de infra-estrutura, saneamento, urbanização e de constru-
ção do Conjunto Habitacional da Comunidade do Marrocos, a 
serem implantadas em área delimitada em conformidade com o 
memorial descritivo transcrito em seguida e mapa em anexo: 
Partindo do ponto 01 (P1) (coordenadas UTM 9580272N 
543551E) segue no sentido sudeste a distância aproximada de 
15,8m (quinze metros) até o ponto 02 (P2) (coordenadas UTM 
9580257N 543555E); daí, segue no sentido sudoeste a distân-
cia aproximada de 77,94m (setenta e sete metros) até o ponto 
03 (P3) (coordenadas UTM 9580179N 543552E); daí, segue no 
sentido sudoeste a distância aproximada de 82,26m (oitenta e 
dois metros) até o ponto 04 (P4) (coordenadas UTM 9580100N 
543530E); daí, segue no sentido sudoeste a distância aproxi-
mada de 37,7m (trinta e sete metros) até o ponto 05 (P5) (co-
ordenadas UTM 9580065N 543516E); daí, segue no sentido 
sudoeste a distância aproximada de 20,22m (vinte metros) até 
o ponto 06 (P6) (coordenadas UTM 9580046N 543509E); daí, 
segue no sentido sudeste a distância aproximada de 4,43m 
(quatro metros) até o ponto 07 (P7) (coordenadas  UTM 
9580045N 543513E); daí, segue no sentido sudoeste a Distân-
cia aproximada de 3,15m (três metros) até o ponto 08 (P8) 
(coordenadas UTM 9580042N 543512E); daí, segue no sentido 
sudoeste a distância aproximada de 4,08m (trinta metros) até o 
ponto 09 (P9) (coordenadas UTM 9580041N 543508E); daí, 
segue no sentido sudoeste a distância aproximada de 7,04m 
(sete metros) até o ponto 10 (P10) (coordenadas UTM 
9580035N 543506E); daí, segue no sentido noroeste a distân-
cia aproximada de 13,51m (treze metros) até o ponto 11 (P11) 
(coordenadas UTM 9580039N 543493E); daí, segue no sentido 
sudoeste a distância aproximada de 7,15m (sete metros) até o 
ponto 12 (P12) (coordenadas UTM 9580032N 543491E); daí, 
segue no sentido noroeste a distância aproximada de 7,18m 
(sete metros) até o ponto 13 (P13) na R (coordenadas UTM 
9580034N 543484E); daí, segue no sentido nordeste a distân-
cia aproximada de 6,89m (seis metros) até o ponto 14 (P14) na 
Rua (coordenadas UTM 9580041N 543486E); daí, segue no 
sentido noroeste a distância aproximada de 56,01m (cinqüenta 
e seis metros) até o Ponto 15 (P15) (coordenadas UTM 
9580055N 543432E); daí, segue no sentido noroeste a distân-
cia aproximada de 42,56m (quarenta e dois metros) até o ponto 
16 (P16) (coordenadas UTM 9580063N 543390E); daí, segue 
no sentido noroeste a distância aproximada de 38,25m (trinta e 
oito metros) até o daí, segue no sentido noroeste a distância 
aproximada de 30,8m (trinta metros) até o ponto 18 (P18) (co-
ordenadas UTM 9580071N 543321E); daí, segue no sentido 
sudoeste a distância aproximada de 13,61m (treze metros) até 
o ponto 19 (P19) (coordenadas UTM 9580057N 543319E); daí,
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·. CONTRATO DE SUBEMP~ÉSTIMO QUE ENTRE SI 
FAZEM .A CAIXA ECONÔMICA FEDEl:;:AL., NA 
QUALIDADE DE AGENTE· FINANCEIRO DA UNIÃO E 
CO-EXECUTORA DO ·. PROGRAMA NACIONAL DE 
APOIO À .GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS 
MUNlCIPIOS. BRASILEIROS • PNAFM, É O MUNICIPIO 
_DE FORT AL~ZA/CE , 'NA FORMA PREVISTA MO VOTO · 
N.0 096, · DO .CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 
APROVADO EM 22 DE SETEMBRO DE ·1999. . . 

'• 

. 
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL: na qualidade ·de agente flnanceíro da UNIÃO e co-executora do 
Progrnma, dor,wante denominada CAIXA, representada por· seu Superinlendente de Negócios JURANDIR 
VIEIRA SANTIAGO, brasileiro, c0sado, economíúrio. RG 647.975-83 SSP/CE e CPF 310.00'L003-59, de 
um lado, e o MUNICÍPIO de ·FORTALEZA/CE, ·doravante denominado MUMICÍPIO, represenlado por seu •· 
Prefeito, JIJRACl VIEll~A DE MAGALHÃES , brnsileiro , 'RG 51.317 SSP/CE e CPF 000.-143203-63, de 
outro, tendo em vista o que dispõem o Voto n.º 09ô, de 18 de agosto de 1999, aprovado pelo Conselho 
Monetário Nacional, em reunião de 22 de setembro de 1999. as Resoluções n.0 •!-3, de 21 de dezembro de 
2001 e a de nº ·17 de 05 de seten1bro de 2001 ambas do Senado Federal, a Mcidída Provisória n.'' 2.'185-
35, d~ 24 de agosto de 2001, publicada no Diá

0

rio Oficial da União de ~8 ele agosto de 2001, o Termo ele 
Adesão firmado pelo MUNICÍPIO e o Contraio 'de Agente Financeiro e de Prestilção de Serviços. firmado 
em 31 êle agosto de 2001, entre a UNIÃO e a CAIXA, e considerando que·: 

a UNIÃO firnwu, em ·18 ele maio de 2001, com o Banco lnleramericano de Desenvolvimento. doravante 
denominado 8 1D, o Contrato de Empréstimo n.º 1194/0C-BR, doravante denominado CONTRATO BtD, 
para financiar o Programn Nacionr,i dl'l Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal d,)s Municípios Brasileiros, 
doravante denominado PNAFM, c,,io custo ;olal é estimado em US$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de 
dólares dos Estados Unidos, dorava:-i.e ée:-iomlnado dólares), correspondendo o financiamento do BID a 
US$ 300.000.000,00 (trezentos milhõe-:: ci~, dólmet;); 

os recursos cio CONTRATO BID serão utilizados pela UNIÃO na execução dos projetos lnlegrnntes do 
PNAFM, mediante a observância clop olJjelivos, diretrizes e exigências ,~revistos no referido Contrato e nos 
,clocumentos clesse Programa; · 

o Ministro de Estado da Fazenda firmou a Portaria n.0 222, éle 27 de agosto de 1998, que alterou a Portaria 
n.º 24B, de B de novembro de ·1996, t, atribLri à Unidade de Coordenação de Programas, criada junto à 
Secretmia-Executíva do Ministério ela Fazenda, doravante denominada· UCP, çompetênclt1 para administrar 
o PNAFM; 

o MUNICÍPIO firmou Termo ele Adesão, doravante denominado TERMO, que. per cópia, está anexado ao 
presente Contrato de Subempréstirno. ctoravante denominado CONTRATO DE SUB EMPRÉSTIMO e ;passa 
a dele fazer parte integrante; · 

celebram , o presente CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, que se regerá pelàs seouintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO, por intermédio da CAIXA, e de acordo com a:; disposições conlidas no 
Voto nu 096, cio Consell10 Monetário Nacional, abre ao MUNICÍPIO um crédito nb v,ilor ele f,$ 32.683.333,00 
(Trinta e dois milhões seiscentos e 01;e: ~•a e três mil trezentos e trinta e três r~ais) que, com base na taxa 
cambial de compra praticacla no ,11er.:2t;o 1~e ctimbio de taxas livres. relativa à posição de fechamento, 
cfivulgacfa pelo Banco Central do Bra'>il para o dia útíl imediatamente a11terior à dato deste contraio, eqüivale 
a US$ 10.632.529,69 ( Dez milhões, seiscentos e trinta e dois mil, quinhentos 11 vinte e nove dólares e 

· sessenta e nove centavos ) dólares tios Estados Unidos da América, daqui por diante simplesmente 
dólares). para ulilizaçi.io em projeto especifico aprovacfo pela UCP ou ~ela CAIXA, ·,10 âmbito do PNAFM. 
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CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO - PRIMEIRA FASE DO PNAFM . . . ' . 

SUBCLÁUSULA Pl~IMEIRA - O crédito será liberado ao MUNICÍPIO, por ·:inte.rrnédlo· da CAIXA, após 
autoriza9ão da UCP e de acordo com o cumprimento do crónograrna físico-fina'ncei(o; do Projeto. 
SUBCLAUSULA SEGUNDA - Os recursos serão colocados a disposição do MUNICIPIO até o segundo dia 
úlil subseqüente ao recebimento, pela CAIXA; do crédito da parcela autorizada pela UCP, media()te crédito 
em conta do MUNICÍPIO vinculada ao Projeto. · . . ·. , . · · . · 
S\JBCLÁ\JS\JLA TERCEIRA - Para efeito de apura'ção e atuallzaçao elo saldo d~vedor, cada um dos valores 
liberados em reais será convertido, nas ".!atas dos efetivos créditos ·na cont~: vinculada do Município, em 
dólares com base n~i taxa cambial de com;), a dessa moeda praticada :no mercado de câmbio de taxas 
livres, r'elativa à posição de fechame,~;o, dlvuigacla pelo Banco CentrÍll ao Brasil, para o primeiro dia útil 
imediatamente anterior ao dia do efeti',o crédito. . . · i . . .. . .. _ . . . 
SUBCLÁUSULA QUARTA - A liberação de ·cada parcela estará' condié\onada a correia aplicaçao da 
anterior, obrigantlo-se a CAIXA, ·com base nos documentos· relativos aos pagamentos efeluados_ em nom~ 
do MUNICÍPIO, encaminhor, periodicamente, à UCP demonstrativos ele'· pagamentos suf1cu~ntes a 
comprovação ela aplicação do créctito e . da correspondente · :contrapartida de recursos próprios do 
MUNICÍPIO. : 
SUBCLÂUSULA QUINTA - A correta aplicação a que se refere~ parágrafo.anterior inclui: 
a) a utilização dos recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO somente para o pagamento ele bens 
e serviços originórios cios países membros cio BID; . ' 
b) a utilização dos bens adquiridos e serviços contratados ·_com recursos deste ·CONTRATO DE 
SUB EMPRÉSTIMO exclusivamente rn:1 execução do Projeto. . . .. .. 
SUBCLÁUSULA SEXTA - O prazo para utiliza~~ão do- crédito aberto na forma do caput eles ta cláusula se 
encerra em ·1e de maio de 2005. · · · · 
SUBCL,ÁUSULA SÉTIMA - Os recursos deste CONTRATO -DE SUB EMPRÉSTIMO não poderão ser 
u\füz.ados parn·. · 
a) gastos gerais e ele <1d111inislração cio MUNICÍPIO; 
b} capital de giro; 
c) aquisiçao de imóveis; 
d) financiamento d~ divic!as: 
e) compra ele ações·, 
f) aquisição de bens móveis usado~. 
g} pagamento ele tributos; e, . 
11) proj0tos em tlesacorcjo com a legislação sobre proteção ao meio ambiente. · 

CLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos· de contrapartida :do MUNICÍPIO riecessários 8 realização ele 
investimentos b::isico~~ do projeto e à amortização do principal do subempréstimc e dos encargos deverão 
ser aportados Eirn lempo hábil, nos valores· estabelecidos no ·Regula·mento Operativo do Programa, 
doravante denominado ROP, e calculados conforme as disposições conlratua\.s·. medianle créclito na conta 
do MUNICIPIO vinculada ao PROJETO. 
SUBCLÁUSULA Pl~IMEIRA -Esses recursos serão deposi\acfos pelo MUNICÍPIO, na c/c 003·1.00ô _-520· 5 cio 
MUNICÍPIO, vinculada ao Projeto, rn<1ntida na CAIXA. . ·• . . -;., 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A UNIÃO poderá reconhecer, como parte dos recurf,os da contrapartida local, 
despesas elegíveis no PROJETO que tenhom sido efetuadas antes de 11 de agosto de 1999 mas após 30 
ele abril de '1998. até o montante global estabelecido no CONTRATO BJD, e desde que se tenham cumprido 
requisitos de gastos substancialmente análogos aos · estabelecidos··. ni:!Sle CONTRATO DE 
SUBEMPRÊSTIMO. Fica entendido que a UNIÃO ié1mbém poderá reconhecer como parto da contraparlicla 
local as clcspesas elegíveis efetuadas ou que venham a ser efetuadas com o PROJETO a partir d0 1 ·1 de 

. agosto de 1999 e até a data do presente CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, ctescle que se lenham 
cumpricló os mencionacfos reqL1isilos. . · 

SUBC~ÁUSULA TERCEIRA· Os recursos do CO!HRATO DE SÚBEMPRÉSTIMO poclerão ser utilizados 
para reembolsar despesas eíetuadas pelo MUNICIPIO, no período compreendido a partir de ·1 ·1 de ago!;lo 
de 1999 e a dala de assirrntl1ra deste GONTRATO OI:: SUBEMPRÉSTIMO, desde que o MUNICÍPIO tenha 
oblido a i:lj)fOVfJ[-ãO da UCP e te;J});-1 ';l/,'i.'t-))r./1; J?g là?&~lÇ'.<ft? d&S.fá?,,16'Sf/'6S8S, í6'7!11.51/IOS' S'{JÓ,s'/41(/C(ált11011(0 

análogos aos estabelecidos no PROJ~:·oq: , 
11..1 )J 
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CONTRATO ÓE' SUBEMPRÉSTIMO. P.RIME°iRA FASE DO PNAFM. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A partir das datas ern que ocorrerem liberações· de parcelas do crédito ao 
MUNICÍPIO incidirão juros remunera1órios exlglvels no primeiro dia dos meses,·de maio o novembro em que 
devam ser pagos os juros do CONTRATO BID, inclusive durante o período de carência, e na liquidação da 
dívida. · · 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os juros remuneratórios serão ·calculados sobrê, os. saldos devedores .diârios .. 
apurados em dólores, observadas as conversões realízadas nas datas de ·cmia liberação, a urna taxa anual 
para cada semestre determinada ;)elo custo. calculado pelo· BID para dólares, dos Empréstimos 
Ml1ltimon0tários Qunlific,;1ctos lomaclos pelo BID l.furanle o semestre anterior, acrescida de uma margem 
anual razoável, expressa em termo~ de uma percentagem anual, que o BID íixará perlodicamen1e de acordo 
com s1Ja política sobre taxa de Juros. · · · · · .· 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CAIXA informará ao MUNICÍPIO, após o término de cada semestre, tão 
logo comunicacla pela UNIÃO, a taxa de juros aplict1vel para o semestre seguinte. 

CLÁUSULA QUARTA - Um por cento de cada parcela liberada será destinado a atender despesas <le 
inspeção e supervisão do BID, e será pago i:clo MUNICÍPIO mediante desconto a ser efetuado pela CAIXA, 
no ato de cacla libera<,;5o. 

CLÁUSULA QUINTÀ - Sobre o saldo não liberado do crédito aberto conforme a cl,1usuln prímeira incidirá 
comissüo de crédito de 0,75% (setenta e cinco cemésimos por cento) ao ario, a ser paga pelo MUNICÍPIO. /.l 
SUBCLÁUSUl.A PRIMEIRA - A comissão de crédito será devida a partir de 60 (sessenta) dias após a data 
de assinatura deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO· e até a liberação lotai do crédito ou até o 
cancelainenlo do salclo não utilizaclo, e cxiglvel do MUNICÍPIO nas mesmas _datas eslípulaclas para o 
pagamento dos juros remunBralórios. . 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A comissão de crédílo prevista nesta cláusula será calculada, para cada 
semestre, com base no saldo diário não liberado do crédito aberto. 

CLÁUSULA SEXTA - A CAIXA, 2. tíl'Jlo de remuneração · corno agente financeiro e co-execulora do 
Pro~1rnma, perceberá cios muluório: co,niss:11.' calculada $.Obre o .saldo d!3v1;3dor do subemprés\irl)O. nas 1.( 
mesmas dalas de pagarn<~n.to ele J1.!rns, sendo: (i) nos primeiros 4 (quatro) anos de vigência deste /: 
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO, correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano: (ii) nos 
arc,os seguinles. até à lotal líquidaç:fo do saldo devedor .do· sUbempréstlmo, correspondenle a 0,3% (três 
décimos por cento) ao ano. · 

CLÁUSULA SÉTIMA - Sobre as obrigaçõr:;; em atwso, além dos encargos previstos nas clúusulas tercoirn, 
quarta e quinla. incidirão juros moratóric,;; do ·1 % (•Jm por cento) a::; mês, até a data do efetivo pagamento. 
independentemente de aviso ou notificação. 

CLÁUSULA OITAVA - O principal da dívida, apurado em dólares na data de cada liberaç~o. será pago pelo 
contravalor em roais. com l>ase na taxa cé1mbial de venda dessa moeda, verificada no mercado de;.cãmbio 
de taxas livres, vigente no dia útil imediatamente anterior ao dia do efetivo pagarnento, tomanclÓ-se a taxa 
de fechamento, conforme divulgada pelo Banco C~ntral do Brasil, em amortizações semestrais·, Iguais e 
consecutivas, no primeiro dia dos meses de maio e novembro, vencendo-se a primeira em 01 de novembro 
de 2005 e a úllirna em 0·1 de maio de 202·1. · · . .. -· 

. . 
CLÁUSULA NONA - O MUNICÍPIO, inclepenclente de aviso ou notificação, ~briga-se a manter conla de 
depósitos ~a CAIXA. com saldo suíicientc para cobrir as obrigações deste CONTRATO DE 
SUBEMPR~STIMO, nas épocas próprias, até o término da vigênéia deste CONTRATO DE 
SUBEMPRESTIMO e autoriza a CAIXA. em car.Mer irrevogável e irrelratávt1I, a efetuar, a partir cio 
respectivo vencimento, débitos em co11ta para pagan1ento das referidas obrigações contralliais. 

S_UBCL~USULA PRIM~IRA - A CAIXA, n1edia:'.1e :Jébltos na c.-nta do MUN)CÍf>IO vinculada ao Projeto, 

:~•!ua,a o pagan,enlo ""elnmenle aos forneoecto,e, de bens e scr,lços ampaipos n~ Pwjelo, medianl, 

~ \ . 1 
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apresentação da documentação legal, <,O:l'l a confirmação do recebimento do~ bans e OU da prestação QOS 

serviços contratados, complementada pela autorização para· efetivação do pagamento ao fornecedor, 
estando os documentos firmados por servidor detentor de competência formal para prática desses atos. 

. í· 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA - o Município autoriza a CAIXA a efetuar .débito em sua conta corrente 
mantida na CAIXA e vinculada ao Projeto, nos valores que bastem às amortizações do empréstimo e dos 
encé'lfgos correspondentes, nas datas de exigibilidade. ·· · · 

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de inaclimplemento do MUNICÍPIO, nas datas aç,razndas, do qualquer das 
obriga_s:ões assw11idas neste CONTI\ATO DE SUBEMPRÉSTIMO, o MUNICÍPIO desde já cede e transfere 
à UNIAO, em carótcr irrcvog.~vel e irretratc'1vel, a título pró solvendo, os créditos proveniente!) das receitas a 
que se refere o artigo 159. inciso 1, alínea b, ela Constituição Federal. que se. façam_ à s_ua conla de 
depósitos mantida junto ao Banco do 13rasil S. A ., podendo a CAIXA requerer a essa ins11tulçao, em nome 
dn UNIÃO, o bloqueio e a transferência dos valores necesstirios à cobertura das referidas obrigações. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - o bloqueio e a tf3nsferência à CAIXA dos v_alores necessarios à cobertura das 
referidas obrigações será processada na forma do acordo operacional firmado enlre a CAIXA e o Banco do 
Brasil S. A., em 23 de março de ·t 990. · · 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Corr.) garnntia- adicional, fica a éAIXA aulorizada ainda ii requerer, em 
nome da UNIÃO. em caso de inadin)pi~menío, a transferência ele récur.sos 'exislentes ou que venham a 
ingressar na conta de nº 003'1.006.000599-0 , Agência lracema • dÔ Banco Caixa Eçonõmica Federal {'!04) 
ou outra que venha Sl1bstilui-la , de cenlralizac;5o de recei tas próprias do MUNICIPIO ,especialmenle as 
que se refarem os artigos 156 e 158 e 159 {§ 3º). da Constiluição Federal . 

SUBCLÁUSULA ÚI\JICA .. O MUNtciPIO se compromete .a comunicar pre·v1amente à CAIXA .(JlJalquer .. 
modificação do número da conta, da agência ou da instituição deposilaria ·a .que se refere o caput desta 
cláw,ula. · 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - O MUNICÍPIO se obriga . a fornecer à I.JNIÃO, à CAIXA e ao 810, 
, prontamente. lúclas as inforrnações ·que . lhe forem solicitadas acerca deste CONTRATO DE 

SUB EMPRÉSTIMO. e permitir à UNIÃO e ao 01D a realização de inspeções técnicas, financeiras e 
conlábeis, com livre acesso aos empreendimentos financiados e aos arquivos e documentos pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - O ·MUNICÍPIO se obriga a mante~ um sistema adequado de controles 
internos cont,!ibeis e ndrninistrntivos. Esses 5islemas deverão estar organJzaclos de modo a prover .i 

documentéJção necessária parn comprovar as transações ocorridas no· âmbito c)o PROJETO. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Os regist~o!i r,o;·.tãbeis cletalhaclos do PROJETO serã'o realizados e mantidos pelo 
CAIXA, na forma estabelecida pela ·~ICP e de acordo com n ciáusula 3.02, allne8 "d" do CONTRAW OiD, 
de modo a: 
a) permitir a identificaçiio das quantias alocadas ao Projeto cio MUNICÍPIO das diferentes fontes· 
b) consignar os investimentos no PRO.JETO, tanto · com os recursos deste CONTRATO DE 

SUBEMPRÉSTIMO como com os recursos de conlrapartida a cargo do MUNICÍPIO; 
c) conter os delnlh1~s necessários para a idemlficação dos bens adquiridos e dos serviços contrntados; 
d) demonstrar o custo dos inveslimentos básicos em cada categoria. . 

CLAUSULA DÉCIMA-QUARTA - O MUNICÍPIO se obriga ainda.a: 
a) con.sigmir nos orçamentos cio MUNICÍPIO as dotações relalivas ao ingresso do valores provenientes cio 
subempréslimo e quantias sufic!ontes :~arn o aiendimento da contraparlidà requerida para o finanéiámenlo 
cornple_mentar em invesli111entos tn'ls:cos C:? PROJETO, bem como para cobrir amortizações e encargos 
financeiros deste CONTRATO DE S:JBEMPRESTIMO; 

b) adotnc ccitécios de oficiêncio o economia nos gastos. efetoados º'. PROJETOJ_u .lll 
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c) operar, conservar e manter os bens e as obras financiadas com recursos do PNAFM de acordo com as 
normas técnicas de aceitação geral; . · 
d) apresentar, novamente, o Questionário de Levanlamenlo de Qados devltjámente preenchido dentro cio 
prazo de 12 (doze) meses da assinatl1rri deste CONTRATO DE SUBEMPRESTlMO e pelo menos 30 dias 
antes da data da última parceta desc, ... ,bLl:.·Jda:. · · . . . 
e) segurar. o manter segurado~ o,; bt r:s fin~nciados · com . ·recursos dest~ CONTR~ 1:<? DE 
SUBEMPRESTIMO, por valores comp<~líveis com as práticas do comércio e dentro das poss11>1hdades 
existentes no país, a lim de protegê-los contra eventuais riscos; . ·. · 
{) executar o PROJETO com diligência, eficiên~ia e de acordo con, as práticas adequadas de administração 
gerencial, técnica e financeira; , . · 
g) conduzir ns licitações e a contrai ação de serviços de . acordo com as normas. e proceclimentos 
estabelecidos nos documentos do PNAFM, especialmente os·Anexos B. e C do CONTRATO BID; 
h) encaminhar à UCP, no prazo de 60 dias após o encerramento de cacf.a a~o calondárlo, as demonstrações 
financeiras do PROJETO, elaboradas pela CAIXA, indicando o uso dos recursos do financiamento e da 
conlrapar\ída, e conferidas e firmadas pelo contador e pelo Preíeito do MUNlcf PIO: 
i) seguir as normas e procedimentos estabeleciclos ç,ora o PNAFM; . . 
j) apresentar à UCP, 110 prazo de 30 (trinta) dias .:ipós o encerramento ·de cada semestre civil, relatórios 
semes\raís de progrecso do PROJETO, contendo, pelo menos, _as seguintes informações: i) cronograma de 
traballlo com as metas e objetivos a serem alcanç .. ,clos no semestre segui,:ite; ii) Indicação dos principais 
problemas detectados que estejam afetando o andamento · do PROJETO; e iii) grau de cumprimento das 
metas e objolivos originalm ente traçados para o PROJETO; . i · 
l) apresentar à UCP, no praz_o de 30 (trinla) dias após a liberação, pela CA)XA, da última pareei_~ deste 
CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO, relatório fina l, contendó, pelo menos, -as seguintes informações: i) 
ar,alisc dos resultado$ alcançados pelo pqoJETO: ii) principais obstáculos que tenham cli ficultado sua 
execução; e iii) conclusões e recomendc-:·ç~es que poderiam ser levadas em conla em futuros projetos de 
nalur.,za similar; · · . 
m) participar dos programas cft1 lrein:-imertc -:Je auloridades e líderes da comunidade, ele capacitação para 
inlrodução do mc::odo ele Geslão pe:a C.uaiic·~ r.le T c,tai e de disr.eminação eia Educação Fiscal e de 
av.:1liação da execução dos Projetos do :-'!'.'.AFM que serão promovidos, com apoi_c, da UCP e da CAIXA; . 
n) lJtilizar os bens e serviços íinanciados por este CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO exclusivamente na 
execuçao do PROJETO; . 
o) àvaliar a qualidade dos serviços presl ;,.1dos e dos bens adquiridos no ~mbilo do PROJETO; 
p) permitir que a UNIÃO, a CAIXA e o BID examinem os bens, os locais e as.obras cio PROJETO, quando 
julgarem necessário; 
r) contra tar auditores individuais ou firrn<1s audilorns, quando necessário; para auxiliar a Secretaria Federal 
de Controle no exame, cx-post por amostragem, da documentação relativa à comprovação dos gastos 
conslanles dos clemonstr~1livos de detalhomenlo de despesas. · · 

SUBCLÁUSUL~ PRIMEIRA - O M~NICIPIO :q:1e seja executor de Projelo ·sin~plillcacto deverá, semp_re que 
poss.lv_e l_ e ter:nicame1: le_ recomenclave\, parllc1par de processos de licilação promovidos por consói<-'!os de 
mlm1c1p\OS para aqt11s1çao de bens e contratação de serviços financiados com recursos do PNAFM. 
SUBCLAUSULA SEGUNDA - O MUI\JICÍPIO que seja execulor ele Projeto Sír,npli:icado fica clispensacto do 
ctm1prin)ento do conliclo nas .ilíneas j e I clr,~:!2 c!é1usuia. · ·· 
SUBCLAUSULA TERCEIRA - Sempre que r-,,:igido p3!a UCP ou pelo 810, os· projetos deverüo ser midila<fos 
por audilores independentes. O MUN1c,;t=,10, se for de seu inleresse, poc:~rá utilizar recursos de 
conlrapariida para financiar os trabalhos dos auditores independenles co·nir.,,tados, para atênder ti:; 
cJispo!?ições contid~ls nesta 5l1l>cláusula. . · . 

SUBCLÂUSULA QUARTA - Durante ::i execução do Programa, a Secretari~ Federal ele Controle exa111inar,1 
por ar11ostragem, a documentação de apoio ~os pediclos du desembolsos submetidos ao BID durante cad~ 
sernest~e, emitindo um rela!óri~ sobre a ·,1esma c:e~lro do prazo de no·1enta dias da data ela conclusãt1 elo 
res~ectlvo semestre. O MUNICIPlO, quar·,rfn :50licit,~clo pela UCP, contratará audit•Jres individuais ou firmas 
audlloras para auxilia.r ~ Secretélíia Federal de Controia no desem,:,enho_ desSçl S funções, poclendo ulilízar 
'º"'"º' do subemprest,mo po,a o pagamento desse, se,vlço,

7 
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CLÁUSUÍ.A DÉCIMA-QU;NTA • À UNIÃO se reserva o direito de, ;e· o· 6 .10. suspender os desembolsos 
previstos no CONTRATO BID ou· o MUNICÍPIO descumprir as obrigações aqui paciuadas, suspender as 
liberações das parcelas deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTtMO. j . · . . 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - A falta ele cumprimento de quaÍquer das ;brlgaç~es do MUNICÍPIO, 
assumidas não só neste CONTRATO De SUBEl'M'RÉSTIMO como em outros-que tenha firrnaclo ou venha 
a firmar com a UNIÃO, ou à ocorrência ele qualquer.dos casos.de antecipação J_egal de vencimento · 

-contratual, poderá a UNIÃO suspc:inder os desembolsos à conta deste CONTR~TO e/ou considerar vencido 
este CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO e exigir o·total da dívida dele résultapte, Independentemente ele 
aviso ou notificação. · 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÊTIMA - Em caso de conflito entre Ó disposlo neste CONTRATO e no TERMO, 
prevalecerá o disposto neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO. . ·. 

CLAUSUU\ DÉCIMA-OITAVA - Os recursos relativos à exe~Úção do presente CONTRATO, no exercicio de 
2003, estão incluídos e_m dotação orçamentária especifica do Ministério da Fazenda, registrada sob o 
código 25 '101.04.123.0774.0021 .0001 - Financiamento para Modernização :da Gestão Adminislrativa e 
Fiscnl elos Municípios 0, nos exercícios seguintes, os récllrsos · serão consignados à dotação· desse 
Ministério e regi8lrados sob o mesmo código. · 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA . A CAIXA, às expensas cio MUNICÍPIO, provicle11ciará a publicação de extrato 
deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO no Diário Oficial ela UNIÃO, rios termos do disposto no arl. 6·1 , § 
1°, da Lei n.0 8.666, de 21/junho/1993. · · · 

CLÁUSULA VIGÉSIMA • A eficácia do presente CONTRATO DE;· SUBEtv'IPRÉSTIMO fica condicionada à 
autorização cio Senado Feden11, nos termos cio art. 21 da Resolução . n.º 43/01 e elas disposições da 
Resolução nº 17/0·1. · · 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA - Fica a:0:to o foro de Brasília para a só.luçifo de quaisquer questões 
decorrentes deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privil~Qimlo que seja. 

/ . . . . 

E por esl~r~/n. assim, justas e contratadas, assinam· as parles o :·presente_. CONTRATO DE 
SUBEMPRESirlM . em duas vias de igual teor e forma, na presença de dua,s teslemunllas. 

Fo,ra1e,a/CE(o2 de\ulho de 2d0•',_. . J/ . 
JURANDI ~~~\~ITl~GO . . JURÀc,lY:~o~(~AES 
S\1perin\e~ en\e ele Ne~oc'los Prefeno .íJo tvl.~miclpío de FORTALEZA 
Caixa Econ mica Federa V .- //. . 

. -, , 

Testemunhas: J 
"-""\.. . 

(Nome} 'i:l'!./\~11!:'1<:: · ~b 
RG: . ~ -)OD)2, 'l.O 0::i 
CPF: r~J í) _ 

U,JI .6qJj,!J,:J~-t) 

-~ ~{.~,. . . ~~-i.- W,,.,;>,,-0:~-(.f-:~11/~,v\~ 
(Nome) 1,-.cv 1<,.e., rn,;vn ciJ ~1 I Vé.l-• )'Y>vn 1,.2.,, . 
RG: 9 SÓoól-b "f-=J-~ L./ ! .. . · . 
CPF: ~12, . o·í:Fl· :9~ :!• - -?>L-/ 
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Prog,;ima H~onal de A;,olo ã ü~::lo Adminislr.l!l·,a e Fisc:ú d<>:; Municipkn Brasileiros. PN;..=ll 

Cro,iogr.ama MenS21 de 0.?som..'-olso e Roemb?lso do Sub9mprestimo • Modillo 1:-c 
Anexo à Pr:po$12 Forma aa CAIXA para reamção ele operar.,ãd tle crédito PNAFM 

Tomador. llUNlCÍ?iO OE FORTALEZA 

Fi"'1ncl.!mento (em RSJ: 39.220.000.00 /tr.nta e nove mi!hôcs. duzentos e vinte ra;;Js) 
Oa:a pn,visl:3 µ= oorrtra~o: 30/04/04 

r;.eroaoiogi.a • J•1ros ("'J: JlJCt.:,:,. .s.mpíe~ per e~ CXü,o!i - ünO crvu 
T.:=i de J ,os N I ai ( % )· 4 66'' 1 axa nuru::mte • = Se>"""-'$lrnlrne<-~e pelO u1u e ,n~aen~ so:i1e os S.'.li~s aeveooros 

u om n ao 3no • · '° diãr':Os. A 13:xa ora irnorm:>é:l é '1ál:ôai e-ara o 1• seffl".stre do 2C>:l3\ 

Hº 
Lib. 

"'$:. 

_,::'.. .:::{_1· 

-q> 

/ - ·· 

Tax.;i de Juros Efetiva ( o/. ao ano): 4,71½ 
Com!SS:O de Credito 0 ,75¾ sobro o valor r.fu de<'..ambck...:no 

C • 30 d CAll(A <.:3!C1Jllda socn:, o saldo aeveoor apuraao no dla a.,,enor a dS:a c;!a p.igam•:::n,o oo~ encargos. 
omtsS :t ccrre.socnde a 0.5% nos orlm2l!'cs auatr.> '1nos e'.!! vti:cnc:;, '-~ ccnt:-:ita e a 0.31"~ nos ooos S.lo0uintê.S. 

~llz:lção ~o s.1lclo devedor: V&~ camb';sJ do ~ em relação ao óól&r dos Es:ados Ur~ dJ Amóric:l 
Período do =ância: Até 4 anos 

Prazo d:> ;imo:tiz:lç..~: 16 ;;no:. 
G=nli:i: Vil'lo•tr-;-1::, de n:::;.eit::i p"!•r.:;ta:; nos a.-~ 156, 158 e 159 • 1-b e § 3" cb CF. 

. S:st d · ~-~ . ~d-ema d& Amortrzllçb-"'-S <.:onS!o.ntes - em :Jl P3rcc:as temestra,s e cons...""C:Jtrtas. verccndo-sa a 
.ema e=· --,-o. criir.eira cm 01 de IIT.2lo co 2COS. · 

Fundo de lns~,.!lo o Vi~l!Jncf3 • FIV: 1% sct>n:, o valor d'3 ca:la liber;i:;.lo 
Fim <::><êr.cl::s Com!~ do Cti.-dito: 29/SC,: 

0 e1'.amào1::-.o 

1 
t-.!c,, Libara>7 ·, AV Sa!ôo Scl:!o a J ure:, 

Ccm!:.:-:v. e:,,.,,:..-2-, 1 
Oe,tfldor Liberar do Crãoito d:i CAIXA Fr=t,çio 

iunho-2004 4.351 m,1eL 4J.577,7ô 4.357.T/7.?õ :¾.é!62.222.22 j 

Sõ!e~2QO.I 4 .3.::t.7Tl,7t;I 43.S77,7ôl 8.715 555.56 30.50-';..44,'" 
-·-·-,. 

novembr.>-2004 1 ~ 8.715.55.561 30.504.444A41 11!l.C51.65 a.:.c? 1 .,~., 1a.en.s1 221.835,50 
ianelro-2005 4.351.TTl 781 /.J.577 7a 13.073.333.~ 26. 1 <!c5.€6ô ê6 

alri-2005 4.3:J,.mnt -1-3.517,78 17.431.111.12 21 . 788.238.!!8 1 
rmlo-2005 1 17 .431 .111.12 21. 7e.9.880,8e 2 18.C-94,2,; eS.498.S0 ,!J.974,83 1 348.5õ7,97 

aooslcr2005 4.35·7.777.761 43.s11.1ai 21.1s.esa.90 17.-:.31.111.10 1 
novem!Jro-2005 1 ,l> 2 1.7ê-a.8Sa.91) 11.<131 .111,10 1 409.{83.07 €5.9-03,93 55.118,17 531.505.1 7 
&!zcmt>ro-2C05 4.357.m .n •13.577,78 26. 1•:S.656.691 13.073.333.321 

março-20C6 4.3Si.m7a! 43.577.?al 30.SêA.<44.-16 8.715.555.54 
m.,,.:0,..2006 1 1 30.SC•l.<',.;4,<:6 8 .715.555,54 621 .457.32 35.101 .00 77. 262.21 7:!3.820.53 
íulho-2006 4.357.7TT.781 d::..:iTl.73 34.êS2.222.24 4 .:J.57.777761 

novem!:>n).2005 ·.;_351.m.16 43.577.78 39.2..'JQC.00,00 º' 785.028,00 21.938 13 89.905.90 S.Sô.872.03 
m;iio-2!!07 39.220.000,0Q Ol 900.315,10 s;}A(lt ,27 I.C'J5.&'5,36 

nosombro-2007 1 39.220.000,00 o 921.~.so 101.178.16 1.022.515,Cõ 
rr..llo,200S :.'9.220.000. 00 º· 911.322.37 100.053.43 1.011.375.HO 

!"l calculados sobre cs sa!oos ~e,,;;-;!a:es diários. a uma taxa anual ~ cada ~r,,es:re. ~e ~crdo co:n :l p:;liti-::.1 ée juros ad 
Para efeito de projeção, cor.si~rtrms õ.'l longo co tem;:o a úft'.ma ta."<a anual dWs:ida pelo aro. 

'·, 
\ ' 

r---::- . . \ ,,--;. ~ ~ . ,...·. -

-~~------ j...:. 
I',. : : 

~ -

V.llot-:s 
Anua.la 

1 
308.991,06 

1.054.3"..A. 25 

~ .71i.8-io.1 1 

2.028.:l<l,4-4 
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CAfJXA. 
,•...u'L\~4"'-"<..A!CCt•-. 

Programa Nacional da Apo~ à G~ Adminlstni:va o fls,..-al d<>s r..;unlcipios Brasilclros • PIIAAI 

Cronogram:1 M9!1Sll oo Deffmbo!,o o R~lso do Sube.-i,pn!stlmo • J.;cdclo lt-C 
Anaxo à Proposta Fim-.e ca CAIXA i:;a:a reaJZY".ão de cper-.,çib de CPk:t.o Pl'l-".;;}.I 

Tom:ldor: 

\ 
l;fês Saldo 

Amorth,,ç:50 
, Oov:>dar 

rr.aio-2003 39.220.0(}0 00 
novem.."to-2008 37.994.375.COI 1.225.625.00 

mafo.2009 Jõ.roarso 0011.225.625.oo 
novembro-2009 35.543.12:l 0011.225.625.C<l 

u.;iio.20rn 34.317.SCO.COI 1.225.ô25 00 
novembro-201 O 33.0S1.875.0:JI 1.225.625 00 

maY.>-2011 31.865.250.00I 1.225.625.CO 
novembro-2011 30.640.625,001 1.225.6".S.00 

- rr.ai::J-201 2 29.415.000.0011.225.525.00 
novembro-2012 2a 189.375.0011.22s.n2s.oo 

;;:õ!..;:C~.:!. "'IO f"I(!-, .?:~.~! !..,.,5.1;-_"'.M 
noven:t.~2013 25.7Jõ.1 ,s.e-0; 1.225.625.oo 

l'rl3io-2014 24.512.500 0011.225.625.CO 
novembro-2014 23.285.BJS.COI 1.225.625 00 

maio-2015 22Cô1.'.?5:J.COl 1.225.625.CO 
novrml:m.2Q15 ·20.835.625.0011.225.625. 00 

__ _m,"lio-2016 19.610.COO.OOl 1.225.625,00 
r.cvem~2016 ta3a4.3'/5.".'0I 1.225.525,CO 

malo-2017 17.153.7;0 !:-0 1.225.625.00 
ncvem~ro-2017 15.933.125 00 1.225.62.5 C<l 

ma:o-201a 14 707.500.00 1.225.625.CO 
ncvembro-20t8 13.481 .875.CQ 1.225.625.00 

maio-2019 12.2$.250.0íl 1.225.625.00 
no~mbro-2019 11.0.."0.625.00 1.2'25.ô25 00 

maio-2020 9.&15.000.00 1.225.625.00 
novem~-20.20 8.579.375,00 1.225.625.00 

maio-2021 7.353.750.00 1.225.625.00 
r.cverr.oro-2021 6.1 23.125.0: 1.225.625,00 

m.lio-2022 4.902.500.00 t.225.625.CO 
ncvembrc,-2022 3.676.875 00 1.225.525.CO 

maio-2023 Z.~t.250.00! 1.225.625.00 
novem!Jro-2023 1.225.ô25 C-011.225.625.00 

m:iic-2024 0.0011.225.625.00 

For-..ile::a. 12 de abril de 2004 

:..!UNlCiPIO DE i'OR.TA!.EZA 

R"1Jmboh:o 

Juros 
Comls,;,io 
da CAIXA 

921 .336.Sv 60. 7C5.!i0 
877.992.75 57.a29.:io 
863.753.34 56.91 2.72 
821.3'18.CS 54.0:33.38 
SOG.169.79 53.1 ta 54 
7ô4.703.37 50.3$7 46 
748.SSõ.23 49.32.\.36 
711.970.60 46.SC0.05 
691.002.57 ,,5_530 17 

. '35~ d.1~ ~~ <l2 005.61 
533.-~1'.l.i'.? 1 41.73599 
59-t.7ê9.29 1 39.174.Ei9 
575.835.58 37.941.Bi 
53a.12',.59 35.4-13.77 
518.2S2.01 :¼.1<\7.63 
484.140.01 31.~!)2.0:> 
460.6S3."..5 30 353.45 
424.e;;5,20 21.9e1.92 
C:03.08,1,2!) 28.559.27 
358.190.51 24.251 00 
3';5.S0!.34 22.ro509 
311.5,\5.82 20.5:ro.oa 
287.917.78 18.970.91 
2Sõ.3C9A2 1ô.ê.s4.02 
Z:,O,JJ.t.22 15.175.72 
195.2=5.".3 13.CSS.23 
1n.1s-J.s1 11.382.54 
141.6 1! 73 9.327 31 
115.167.11 7 .Sl!S.35 
84.~õ7.C-i 5 .5$.38 
57.583.56 1 3 .7'941 8 
28.478.82 1 1.a7G.OO 

JOdlGNO 
Super,., sora ! 

Prest:,ç.So 
V;,Jor= 
J'.nuzls 

2.207.658.80 3.219.044 60 
2.161.447.05 f 
2.1,.s.291.05 4.307.738.12 
2.101.071.44 
2.084.913 32 4.185.SS<t.76 
2_(g{)_6S5.82 
2.023.535.59 4.<:64.231 A1 
1.~.4!15.êS 
1.Sõ2.l57 85 3.946.653 ·'l9 
t.9t9.S44.59 I _ 
1.900.780.11 J.SZl.724 70J 
1.859.568 97 
1.8.39A02.3i 3.098.971 35 
1.799.193 :lô 
1.TTa.024.€4 3.577.217 .w 
1.741.657.04 
t.71ê.6-lõ 9013-'158.303_~ 
1.678.4--12.121 · _ 
1.€55.269.iô 3.330.71 '!_22 
1.s1aos.s1 
1.593.8:lt .~ 3.21'1.Só,.93 
1.5S7.600.89 
1 .532.513.69 3.0-30.204.SB 
1.49>3.818.43 
1.471.1 35.95 2.%9.9".A.3!1 
1.43ô.939.êô 
1.409.758.21 2.8'1õ.697.67 
1.376.56-1.04 
1 .3-!8.381).47 2.724.944 52 
1.316.18-3.42 
1.287.002.7 l 2.60'.l.19i 16 
1 ,255.979.83 1 .255.979.8' 

Genlnda de Desenvcfn=nl-:> Urbana 
'· 



?.I PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

MINISTÉRIO DA FAZENDA-SECRETARIA EXECUTIVA - UCP 

Munlcipl~ de: Forta:eza 
ContrJto de Subemprêstimo n•: 162n44 

ORÇAMENTO 
VIGENTE 

BALANCETE CONTÁBIL SIMPLIFICADO 

ACUMULADO 
(Saldo Anterior) 

Perlodo de Apuração: 

Data de emissão: 

JUSTIFICATIVA 
(Pagamentos Devidos no Período) 

Model~ i"-E 

#1,.,~if\~ a;,. 
~ _,li1/!j ,IJ/ <!. <1••~ 
+. + : : .. ' .. · . .... 

02/07/2004 a 14iD1/2C05 

14/1/2005 

1~~<-··· 
. ! tt-.r 
:~~-. ..i:;µi '. 
. l ,) 

~ 

Valeres em Reais 

ACUMULADO TOTAL 
(Saldo após Liquidação} 

~ ... 

·::{~i'iii?~7i~]?·;~· .':i ·/~,o7;~ ::~/~~{~,: ~ ;; . f:?~;~~~~~- frtrtii;;~ó~;~-I ·.;;,;.8:;~~~s::~\;,,/:~ \~~?~~~?} <tiflt:-k·i{f~f ~:~~tft;.,:~~-:,~_/if :··".tJ:fl:~~?-;,:: '. 
:·;;_-{~a,.:,;_ • .. ~ . . ~: .:~, ~-'"f ,' . : . ~-,· ,·(1}. ·:::. , · :: ···:· .(2} : ::, :. :·.,. :. ; ~ (3( ,' '.' .: ·; ~- <'. '.· (~)-(; . ;:-. :: >,. t5} · ,-,.- .t6) :' ; . ;'."- , ·". (7) - '· ' ' :: ,(8),'.:--'<~ : "(9) = (3H)-(5) l,.¾(911) · ,1oj =<. (4+3)-(6) 1. ~~(10/2) 

. . ~ 

ANC I ANC 
__ .:.._ ____ ..J.l _____ j_l ____ 4 ______ -1--------+,-- ---+------+-------+---1 • Administração · . 

1 1 6.53G.E56,CO 

2 : Capacitação i.~4.437.,50 2.54U12,:0 Zfê.923,79 19.570,sS f :ZaG.!:>23,79 3,8 19.570,55 o,a 

3 - Consultoria 12.s1! ·::,,oo 4.203.751,00 7iO.a57.SO 3i4.õ51 ,h} :23.S13,g0 374.551, 10 J,O 7'.i4.771,40 18.9 

4 • Ec;uip. Sist. lnfcrm. ::.7~':.215,CO 1.919.075,CO 

5 • Equip. Apoio Fisc. 2.88'.l S52,:;,J Sê0.S87,50 

ô • Infra-Estrutura ;;,:;g_,,s.oo 1iõ.J75.CO 

7 • Ajuste de Quadro 
-

, 8 - 0.'tr'lS !ri'l~~timPill()S 11.92~A17.00 

! 1 ! ! 1 1 - l 1 1 J_-r--~ 
ANC 

9 - lmpre•,istos 2.941.500,CO 1 9SO.SOO,CO 1 
10 - Inspeção e Vigrlància 325.cl33,CO 

11 - Comissão Crédito l 1õ.l.416.CO 12.ss~.sa 

12 - Jures 810 e Com.Caixa 3.,êa,J33,CO 

[A-TOTAL 32.êaJ.333,00 1 32.E33.333,CO 770.557,70 1; E51.5t4,89 56.1 74133 661.Si-l,S9 ! 2.0 J 814.341 ,95 2,! 

B • (BID+LOCAL) ê5.3€5.eEõ,CO j 717.749,22 1.475.316,Sj, ~ 2,3 

C - PARTtC (A/B)¾ 50,00 50,CO 92,17 7.SJ 

LU,,)-v§iew-J~ ç_ &~ 
GES'1-0R 

44,321 7177 / 55, 1S 

"'NC • AINDA NÃO COMPUTADO 
'· ~ · 

.• 
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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE 
gL'.1EMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
E;;0,' 1,~MICA FEDER.1'.L, NA QUALIDADE DE AGENTE 
r=JNANCEJRO DA UNIÃO E CO-EXECUTORA DO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, E O 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NA FORMA PREVISTA NO 
VOTO Nº 096 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, 
APROVADO EM 22 DE SETEMBRO DE 1999. 

A CAIXA ECON!)MICA FEDERAL, na qualidade de agente financeiro da UNIÃO e co
executora do Programa, doravante denominada CAIXA, representada por seu Superintendente 
de Negócios Jurandir Vieira Santiago, brasileiro, casado, bancário, RG 64797583 SSP CE. e 
CPF nº 310.001.003-59, de um lado, e o MUNICÍPIO de FORTALEZA/CE, doravante 
denominado MUNICÍPIO, representado por sua Prefeita Luizianne de Oliveira Uns, brasileira, 
funciom'lria pública, RG 95002402951 SSP/CE e CPF nº 382085633-15, de outro, tendo em 
vista o que dispõe o-Contrato de Agente Financeiro e de Prestação de Serviços. firmado 
cm 31 de agosto de 2001, entre a Uhl!ÃO e a CAIXA, ratificado segundo os termos do Quarto 
Termo Aditivo assinado sntrn ~ UNIÃO (· a CAIXA. em 11.04.2005; para a implementação e 
execução do Programa N 1::;i_ot,al .::~ Apoio à Gestãt. Administrativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros, têm entre si ju::,:o e acordado o presente Termo de Aditamento ao Contrato de 
Subempréstimo a ssinado entre as partes em 02.07.2004, que se regerá pelas seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Subcláusula Sexta da Cláusula Primeira e a Cláusula Oitava de 
Contrato de Subempréstimo celebrado entre a CAIXA e o Município de Fortaleza/CE. em 02 de 
julho de 2004, passnm a viger nos seguintes termos: 

SUBCLÁUSULA SEXTA - O prazo para a utilização do crédito aberto na forma do capw 
desta cláusula se encerra em 02.07.2008. 

CLÁUSULA OITAVA - · O principal da divida, apurado em dólares na data de cada 
li/Jemção. será pago polo contrnvator e.m reais, com base na taxa cambiá! de venda 
dessa moecta, verificada no mercado de câmbio de taxas livres, vigente no dia útil 
imeclintamente anterior ao dia do efetivo pugamento. tomando-se a taxa de Jechamonto, 
conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil, em amortizações semestrais,. iguais e 
consecutivas, no primeiro dia dos meses de maio e novembro, vencendo-se a primeira 
no dia 01.05.2009 f' ::.i 1j llim::i em 01.05.2021. 

CLÁUSULA SEGUNDA - S2,lvo no que pelo presente é modificado, permanecem inalteradas 
todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Subempréstimo referido 
na Cláusula Pdmeira e respeclivos lermos de adilamento., jWY 
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PRIMEIRO TE.R!\1O 'ADITIVO AO CONTRA TO DE SUBEMPRESTIMO fl. 2 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CAIXA providenciará a publicação do extrato deste aditivo no Diário 
Oficial da União, às expensas do Município, nos termos.do disposto no parágrafo único do art. 
61 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA OUART A - Fica eleito o foro da comarca do Distrito Federal para a solução de 
quaisquer questões decorrentes deste Termo Aditivo. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam o presente termo, em 05(cinco) vias de igual 
teor e forma, pará que produza os jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas. 

Testemunhas 

-Lu_c_a_s_B_a+-íl-,,~Yêr:we 

RG nº 97002269050 SSP/CE 
CPF nº 955.787.573-91 

Fortaleza, .9.4. de ... :~~-?.!.~--- · de .. ?.P.Q!?. ... 

Luizianne d Õ liveira Lins 
Prefeita Municipal 
Município de Fortaleza/CE 

f mrni.tD- .J~ Y-Jru~(). 2ru:mA .. ~. 
Vêamila de p/aiva Lima Rô'drigues 
. RG . nº 2002002104080 SSP/CE 
CPF nº 009.808.103-96 
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U,,':?IU·~~~•010.i~._11., ,b,. f'"i.t.-+ka/CAIXA: Ot,1..:11,: J••,·ll111;u, 
IA\•"' •k: Vl .. 1 1'\J,liui.; l'WJ,l'-11 '-1; 4k .U:i1,1 11,11 l'vf;liC• 1.l..t o~Mll
\~ho'lln.:Ulll: Võilu,: tH 1111.,rn1;11: 1>-~1 1<"-:.w;,w-,l..: 1u •Ja:iou.oo. P>•. ,i:, .. i> l tU1ool,. ,i.. Uu.uu 1,u ..-.-.:u;iil;.,, J.: 200ll. lJ(; fl~(l,(>-1. (t,,."'\.t.l,Q 
WOJI, _., ... ,~.-.. J..; •r..-.-..ll..» 1>4)1Ulll.)JUlt.,, ~lAJ'.'INt:MIU?O, 1k 
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,1 .. 1t,.c.J..:i. 

M1l UIH9l'>-•VOS, l 01MlBbalo a Um.kt. li&A Lolwu(Jiu du M i, 
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c.;,1,u,111:.110 Mu11ic:íf,i11 11.J S11mo ,\si111hVl1i.. a.lh-.,a II C!A J,,,1-' (}u:1111.t, 
ub •L t:,101111p~1\J. ICJ 10.Jll.)(l (O~ Mil T1t1tnl~i 1: U..i:...: Ut::iis , 
e ú .~!'-(r\1~ t.:n,U.\"QI.). 1'. AJd.i,~ J., · '?.t:VVJOCU 

C\'J uA·,·n nti: uv.~a:1s,\o 

Oiiu .. 10 1.lú C11u1,;..tu .J.:. l(q;au: 11• 2-l l .2ai1-l(i.. l'.:..o1,,.1J11111t: CAI· 
,:\A.r,...ll)A. Coiw.u ...... J·"uiML{ji:, \'ncr, Jl'tod1.u1, e l't..:-s...,,a.. l)..u,: 
),W\.Ol. 

C 1111lMu de Uq.ar.uc: ,,· t(!O\,'U! -)U,WOt. t:'oa-Jro1l.i\W f'AI· 
XMMC-10,.111:.."i, C,1u11,1tliJ1, SÃO JI •AO O,\.S l,11S~:f°Jl:..-:tMC J, l.}OU 
,I,; :,c.1\1),;'.,!0U,. ~<..: 11.., J , ,,.-,;111:. MI, vma..: "~ ,~ ~1,IJ Ju..t i,IJ.) .\H~:..i.:~. 
l~i11 ~ sa.~, Jo,. .. ,t.a; Mu .. ,..:'-

CAIXIV;:~~:;.~04~,M~l'::~~1~!sr~=:?·!:'~: ~~~~~ 
t)(JU J.; 1 ,,u~~uo,, "",..A,, J , ,.,.::;,,.. " · ~.J.i h, lo uo n $:,:,.1, 1c..:.
:..: UO )W1'>t.:, 

CA1>:~1~·;~\:t~t~f;::::,~.: !1,'~'3::~:;l:~.lli::,.J~:t.'~':~~ ' 
,L 1. lú...V~. l,,iÕç;;.,i 1. 1..!_:-,11. t._._ .. -~:.o:.: IJ0 ri~. lei • • ...., U·ii 
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Cu1lti11lu tl.: 1111 1.1:,,111 11• .! 'l'J l .ff.'$(t!.'..'2•SKf/.!0!.IJ; ('111\t1.-to111.t.: 
C'AtXA/l\lC'tl ,.,•,UES. C '1,fitr.:.1:.1J.., lf,11.u.idl'kl ,L·/í t r(:.)l,t .. ,I. o1lU, 
l~t! ,;.; l lJ0\/.!-1.t.J.:!.. ~--'* J . 1 .. .,:m,• 1 .......... k w li: Uti n•.&r.h. 1.-i.J. 
u· ~.l i .>t.(1UU. 

!~u l !uH.h• .JJ, ,~o,HCmn I ·nt 0!4'J K u;.'/} , .. ,1,11 ... ,tu , ... , 
1)!11) Jc. 12/IJ)/!(lo:,J >, \•,l1, 1 l'~.,: .1,IJ 011,I.! t,:-.,,1.: \ '1i;.·rn:i.._ ;SUll~;.:iAJâ, 
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U.',1'11!.U..l.il, ,.r(-.w ·, 1 1•.-r.11w :a,, 11, •• 1.:,..; l.c: IC) l).)lo·1,.u 1o ""'' <111· 
l":oh:..fo 110 t-: :i.,'..ld.tw '..!t.(IJ 111 :wu,, 11.: :au,111., <.'1•111 1.l.:11•, .. ,1111,y:..) 

:!:1
~~/~ ~~~',',~\t•:.::.!) C:!:' ti:?~.::·~~:.'tf~:•~.:~':;: 

""'· cm 11· O!JIU)lJ•76, d;, l-t/l l/.'U07. COJ(J"JCA'fM(l'I:! 

Diá r'io Ofici.11 da U nião - s.:1·jo 3 

·-'l Gf:íU:NCIA OU l~l •. lAL 011 APOIO 
AO DliSl!NVOLVIMli NTO UIUlA}IO lil,I FOlffALliZ,\ 

i::..,"'flUTO UI: ·rrU.\10 .\UI nvo 

•C...ar.., ... 1u: UNIÃO, r« illfcm1Ui., ~ C•i~, !:'rPMIJ1ic-11 l'c.kr .. l, 
t'ootra1.1, .. •: 1:,,1wk,.,(;Jl t'NJ•J (l"/,!,$4.l,OSJ1)c'11_)1, bl'l, A,l11ivY ~ ç.,,,~ 
h o1 IO J .: :-i1,li,-i1111.1h1in111 Cü1'.il 1.:.;.iu.ut uiw:..!.)i.: J.J lUll i, 1k> ln'-1· 

n1;tp,!o s .11~:li.J.>. Ahtr.t~ !lo!'*'-'.; W 1.t!:U.t.,.. d.) c1t..L;1-1 p.t'l 
)IJ111?00-I e \n:ic:•DC',...., d.ai fflõlNl•l.\'Óa )o."1*'\111.is, v-a1anJ.,-~, 
1wiu~i,a e.~~ Dlll lffl.41) e • t:.b111,1io c.&-l .Jl/US/20!1. l'h>tr..i.u.,: 
''Nl\t-'~L 

Gl:IU:NCIA DE Fll'.IAL DE APOIO 
AO O!~:t,NVOl.VIMEN'm U1UlANO fs\t l'lill!A 

DE S,\NTAN,\ 

Ut'."l'U h ,'",\ (.'"ÂO 

c ... ,~41 ~ k,1~.sc i." Ul.SOS')l-?l/2001 Cour..iNitc CAJ· 
XA/MCll '..\Uh:;, Gu11A1•l ... b: ('i.u~..., , ,1..'1:.1.,: ,!.e u-1J,.,.11,.. l>OU 

t~.rt.;'11~:·,, "1:t:~,,l; i-;;.~:~~ .. tlt?~~~·· ~~ .. ~.!ui~ti t~;'.!:~UJ~ 
CE!tl<NCIA OE Ftl.lAI. Dl! APOIO 

AO IW.Si~VOI.Vl~IEN'IO Ullll,INO EM NKJ;\L 

1:.x·,1u·1-o uc CO.N'l'IL\'l"I) 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE 
SUBEMPRÉ8TIMO CELEBRADO ENYRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE AGENTE 
F, iJANCE/RO DA UNIÃO E CO-EXECUTOF?A DO PROGRAMA 
N '\ :1ONAL DE APOIO À GESTÃ O ADMINISTF?ATIVA E 
F!:; c;. '- DO:J MUNICÍF''ô.', BRASILEIROS - PNAFM, E O 
iVí !JNICJP/O DE FORTALEZA/CE, NA FORMA PREVISTA NO 
varo Nº 096 DO CONSELHO M ONETÁ RIO NACIONAL, 
APROVADO EM 22 DE SETEMBRO DE 199D. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qu;.:i liclade de agente financeiro ela UNIÃO e co
executora do Prograrn::1, doravante denominada CAIXA, representada por seu Superintendente 
Regional Golardo Gornes Gurgel Júnior. bra$ileiro, casado, bancário, RG 90002045694 SSP 
CE, e CPF nº 209187553-87, de urn !a!.lo, e o MUMICÍPIO de FORTALEZA/CE, cloravan[e 
denominado MUNICÍPIO, represenlaclo por sua Prefeil;:i Luizianne de Oliveir8 Lins, l)rasileira, 
funcionária pública, RG 9500240295"1 SSPiCE e CPF nº 382085633-·15, de outro, lendo em 
vista o que dispõe o Contrato da Ageme Financeiro e de Prestação de Serviços, firmado 
em 31 de agosto de 2001, entre a UNIP-0 e a CAIXA, ratificado segundo os termos do Quarto 
Termo Aditivo assinado entre a UNIÃO e a CAIXA, em 11.04.2005, para a implementação e 
execução do Programa Nacional cie Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros. lêrn entre si justo .e acordado o presente Termo de Aditamento ao Contrato de 
Subempróstimo assinad:i Gr,tr0 ss p3rtE ·; em 02.07.2004, que se regerá pelas seguintes 
clóusula~: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Subcláusuln Sexta ela Clá1.:sula Primeira e a Cli1usul~1 Oitava do 
Contrato de Subempréslirno celebcado e(llre a CAIXA e o Município de FortJleza/CE, cm 02 de 
julho de 2004, passam ri viger nos seguinrcs termos: 

SUBCLAUSUU, SEXTA - O prazo para él utiliza1;:5o do crédito abe,to na forma do caput 
desta cláusulD S1: encerra em 31. "12.2009. 

CLÁUSULA OITAVA - O principéll da divida, epur; do em cló!nres na data do c<1da 
!ibcmção, será pago pelo contawá!or em reDis, -::om base na taxa cambial de vemtél 
c'essa moeda, verificada no mercado de câmbic; de taxas livres. vigente no dia útil 
imecfiatamenle anterior ao dia do eletivo pagamento, tc'Ylando-se a taxa de f P,clwmento, 
conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil, 0 m , ·no,1izações semestrr-,is. iguais e 
consecutivas, no primeiro clia dos meses do maic e nc.vembro. vencendo-se a primeira 
no dia 01. 1'1.2009 e a última em íJ'l .05.202·/. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Salvo no que pelo p!'esente rnodirc·ado, permanecem in:1lteradas 
todas as demais cláusul2 .; f : ,:c·.~dicões G' :abelecidas r J Conlr.1to de Subemprésti1110 referido 

' na Cláu~ula Primeirn e i"e::.1~e~t:vos 1, ~mcs , !e ad:tcirneiitc 1. ,,,.~ 
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SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO DE SUBEMPRÉSTIMO fl. 2 

CLÁUSULA TERCEIRA -A CAIXA providenciará a publicação do extrato deste aditivo no Diário 
Oficial da União, às expensas -!o MLJnicípio, nos termos do disposto no parágrafo único do arl. 
61 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca do Distrito Federal para a solução de 
quaisquer questões decorrentes deste Termo Aditivo. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam o presente lermo, em 05(cinco) vias de igua! 
teor e forma, para que produza os jurídicos e legais efeitos, na presença de duas testemunhas. 

Testemunhas 

Fortaleza, -~~ de .. p!:~ ..... de .~QL. 

-~~~~ 
· Luizianne ;; Oliveira Lins 

Prefeita Municipal 
Município de Fortaleza/CE 

7Z-,i' <.2/f/ (_u ~bw.,. . 
-T-h-ia_g_q_-C_a_rv_a_lh_o_C_o_n_r_a_d_o_ _ _____ Marcela Sousa Pereira 

RG Í1º 2002002355873 SSP/CE RG nº 96007005428 SSP/CE 
CPF nº 014.616.953-09 CPF nº 844.849.343-53 

__ j-r-~\ ------, 
Adl~vdl.• ') . nfom1idado 
~ lt} 1 

·1/ 
INÊS f fÍEIRO - Supervisora 
Mal 0/37224-0 
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Termo de Aditamento ao Contrato de Subempréstimo - PNAFM 

TERCEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO CELEBRADO ENTRE A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, NA QUALIDADE DE AGENTE 
FINANCEIRO DA UNIÃO E CO-EXECUTORA DO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL 
DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM, E O MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA/CE, NA FORMA PREVISTA NO VOTO Nº 096 DO 
CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL, APROVADO EM 22 DE 
SETEMBRO DE 1999. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de agente financeiro da UNIÃO e co
executora do Programa, doravante denominada CAIXA, representada por seu Superintendente 
Regional, Gotardo Gomes Gurgel Júnior. brasileiro, casé!do, bancário. RG 90002045694 SSP 
CE. e CPF nº 209187553-87, de um lado, e o MUNICIPIO de FORTALEZA/CE, doravante 
denominado MUNICÍPIO, representado por sua Prefeita Luizianne de Oliveira Uns. brasileira. 
funcionária pública, RG 95002402951 SSP/CE e CPF nº 382085633-1 5, de outro, tendo em 
vista o que dispõe o Contrato de Agenciamento Financeiro nº 02/2007, firmado em 20 de 
setembro de 2007, entre a UNIÃO e a CAIXA, para a implementação e execução do Programa 
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros, têm entre si 
justo e acordado o presente Termo de Aditamento ao Contrato de Subempréstimo assinado 
entre as partes em 02/07/2004, e aditado em 04/08/2005 e 02/06/2008, que se regerá pelas 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Subcláusula Sexta da Cláusula Primeira do Contrato de 
Subempréstimo celebrado entre a CAIXA e o Município de Fortaleza/CE, em 02 de julho de 
2004, passa a viger nos seguintes termos: 

SUBCLÁUSULA SEXTA - O prazo para a utilização do crédito aberto na forma do caput 
desta cláusula se encerra em 31/07/2011. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Salvo no que pelo presente é modificado, permanecem inalteradas 
todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato de Subempréstimo referido 
na Cláusula Primeira e respectivos termos de aditamento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CAIXA providenciará a publicação do extrato deste aditivo no Diário 
Oficial da União, às expensas do Município, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 
61 da Lei nº 8.666/93. 

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro da comarca do Distrito Federal para a solução de 
quaisquer questões decorrentes deste Termo Aditivo. 
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Termo de Aditamento ao Contrato de Subempréstimo - PNAFM fl. 2 

E por estarem , assim, justas e contratadas, firmam o presente termo. em OS(cinco) vias de f 
igual teor e forma, para que produza os jurf dices e legais efeitos. na presença de duas 
testemunhas. 

___ de _ _ _____ de ___ _ 

Local/Data 

fl--tâ'~a:a~44., 
-;::-::-=:r.~":z:-::1'.;~~~h:;:;?:-:------- Luizianne dlôrveira Uns 

Nome: Rafaela Aragão Uchoa 
RG: 99002158522 SSP CE 
CPF: 026.245.283-93 

Prefeita Municipal 
Município de Fortaleza/CE 

Nome: Alison Caracciolo Brasileiro 
RG: 2005009044304 SSP CE 
CPF: 030.536.433-24 
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CONTKATANTI!: <:AJXA ECONOMICI\ FEDERAL: CONTRATA
DO: • CORINTO · t:LINICI\ DE FISIOTERI\PIA CORPORALE 
LTOA PtC'staçlo de Serviços Ani.s1cttciais. OBJETO: Pres1açlo de 
Assi$1.tnci1 cm FfSIOTC:R.APrA ao.s beneficiários do Programa de 
A,s.sisttr\('ia Mtd1ca Supkti"-' • Saudc CAIXA. MODALIOAOÊ: 
CR IDE >C 11"1 INTO 
CONTRATANTE· CAIXA ECONOMJCA íEOERAL, CONTRATA
DO: SÃO SEOASTIÁO 00 PARAJSO • SYLVIA APARECIDA 
CARDEAL SOl\llES ZAMPIERJ: ESP~C1E: Plffl•çlo de Serviços 
Assistcnci11s, OBJETO: Prc.sbçlo de As.sistência cm Serviços de 
PEDIATRIA aos bcndicli11os dO Propma êc Assistinc-ia Mtdiu 
Suplc1w• • Saúde CAIXA: MODALIDADE: CREDENCIAMENTO 
t:ONTRATANTE: ÇAIXA CCONOMIÇA fEDERAL, CONTRATl\-
00. PERDOES • MI\IUI\ MONICA ROOARTE ASSUNÇÃO OA· 
LIZA: ESPÉCIE P<d1t'10 de Se""<°' As,i11«>mn; OBJETO: 
PrcsticJo ck Assis1ênc1:1: ..:m Strviços de f lSIOTER.APlA .1os bc· 
ncftc,ini>s do Program;a de As.ststCocia Mêdt<'.a Supkti-va • Saúde 
CAIXA. MODALIDADE: CREOl!NCIAMENTO 

CONTRATANTE· CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATl\-
00: SÃO SEBASTIÁ() 00 PARAISO · SANTA CASA 01! MI· 
SEJUCOROIA OE SÃO SE BASTIÃO 00 PARAJSO; ESP~CIE: 
Prcsi.açlo de Sc-rviços A$$iS1cr.d1is; O BJETO: Prestação de Assi.s• 
tfncia cm SERVIÇOS HOSPITALARES a.o,. bcftdiciiriot do Pro
gnm.a de Auisitncia Médica Supletiva · Saúde CAIXA; MOOA
LIDAOE: CREDENCIAMENTO 

CONTRATANTE: CAIXA CCONOMICA FEDERA L; CONTRATA· 
DO: • Ju;, de For> • CLÍNICA OE ACUPUNTURA C ORTOPEOII\ 
DOUTOR fCRNANOO MASCARENHAS DUARTE MENDES LT· 
DA ESPE<.:IE: Prestado de Scrviço1 Assi.stcttcUli.s. 08Jêl'O: Prc1-
1a(io ck Au,stência cm Onoped1:.. Acupuntura aos: bcncfic,Arios do 
Programa de Assisttncia Mldica SuplC'liva • Saudc CAlXA. MO
OAl.lOAOE CREDENCIAMENTO 

CONTRATANTE: CAIXA CCONOMICA FEDERAl.; CONTRATA• 
00- LUZ· LOURENA VIEIRA CARVA LHO ; ESPt CIE: p,,...çlo 
de Scrv,ços Auistenci1,s; OOJETO: PrataçJ.o d<- A.s.si.stência cm 
SctvÍ(f.11: de Gl'NECOLOGIA/OOSTETRICIA aos bcncficij1ios do 
P,ograma de As.sis1t:nci~ Médica Supletiva • Saúde CAIXA: MO-
DALJDADE CREDENCIAMENTO 
CONTRATANTE: CAI XA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA
DO· CONSELHEIRO LAFAIETE • MARIA TEREZA OE BA R
ROS: ~SPÚCIE: Prcuaç4o de Strvi('os Assi.s1cnc11is: OOJETO- Prn· 
taÇ1o de As-SJttrn(i> cm Strviços dt DENTJSTIC/\. ENDODONTtA 
a.os bcni:fic1Ar101 do Programa de AJsis,ência Mtdic-a SupJctiva . 
S•údt t.AIXA: MODALIDADE: CREOENCII\MENTO 

CONT/1,._TANTE: C:AlXA ECONOMICI\ F~DERAL; CONTRATA
DO, CAMPO BELO· ANDREIA MARIA GARCIA TRINDADE & 
CIA !..TOA : C;SPtCIE: Prcstaç-lo de Scn,tços Assis1cr.ti.is: 00· 
JETO: rr.:mç!o dt Au,nfo(,a cm Scn,iços de PATOLOOJA CLI
NICA ao~ bcrtcfici6rios do Programa de As.sjstfod.a Méd,ca Svplc1iva 
• Soúdc CI\IXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO 
Ç0NTRAfANT(;: CAJXA ECONOMJ(;A FEDERAL; L1)NTRATA-
00. _SALINI\S • ALEXIS CANOIOO SARMENTO é (;IA LTOA; 
ESPECIG: Prcsiaç-~ de Sc:rvicos Assisrcnciais; OBJETO. Tenno Ad,, 
1ivo de 1nduslo da (SpC'CiaUdadc FISIOTERAPIA • SaUdc CAIXt\; 
MODALIDADE: CREDENt:lAMENTO 

CONTRATANTE: CAIXA E(.1)N0MICA FEDERAL; CONTRATA
DO: • BELO HORIZONTE · NUCLEO ANATOMIA PATOLOGICA 
E CITOPATOLOGIA LTDA ESPtt.1E: P,.,1,.ç.lo de Serviços Al· 
sistenw1is: OOJETO: Tcnno Aditivo de indu.sJo du csp,ccial.cbdu 
ANATOMIA PATOLOGICA C CITOPATOLOGIA • Saudc CAIXA: 
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO, 

<:ONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL; CONTRATA· 
DO: • OELO HORIWNTI! - NOO NUCLEO ODONTOLOGICO 
BANOl:IRAf',(fES ESPtOE: Prctt1(io de Serviços As.tis1cnei1.1s: 
OOJF.TO: Termo Adili\'O de inclu.do da.s cspcciilid~cs PE.RJOOO.'C· 
TIi\ · Saúde t:AJJ(A; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO. 
CONTRATANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAI.; CONTitATA· 
DO: • Muriaê • ANA LÚCIA CORAEA MAZZINI SILVA ESPtCII!· 
Prt$t1tào de Serviços AuistcncraiJ: OOH:T(>. PtcstatlO de Assis.• 
lêftcl.l cm Ps1co!og1a 101 bcnefic,ino$ lo Programa de Assisttn(ia ~~t;.a

0
Sup1<1iva • Saúde CI\IXA; MOOALJOAOE: CRCD€NCII\, 

CONTRATANTE: CAIXA ECONOMIC/1 FEDERI\L; CONTRATA· 
DO • Pir,pc1onga • LABORATÓRIO OE ANÁLISES CLÍNICAS 
DOl!TOR DONA1:0 PINHO LTDA • ME ESPtÇIE: Pt«uçlo ck 
Serviços AHistcnc1l 11: OBJETO: Prcstaçlo de Assiuência cm Pa , 
tologia Clinica a01 benefici á.rios do Program.a de Auistfoe~ Mldica 
S<rplc1i•• • S.údc CAIXA; MODALIDADE: CREDENCIAMENTO 

GERÊNCIA DE FILIAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
EM PORTO ALEGRE 

1:.HR,\TO D~ CREDENCl.~MEN'I 0 

CONTRATANTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- CONTRATA• 
00 ECOFETAL SOCIEDADE ~IMPLE~ LTDA . 

0

(Porto Alc&<c· 
RSt. ~SPfCIE, Prc-s1aç-Jo de Serviços J\.ssmcnc,a,s; OBJCTO· Prc.s. 
ta~ de A.ssi.s1tnc11 cm ULTRASSôNOCRAFIA aos bcneficiirios 

Oiáno Ondaf da tJnião -~ 3 

GER~NCIA DE FILIAL DE GESTÃO DE PESSOAS 
EM FORTALEZA 

t XTIIArO OI: Tl.11.\1(.1 AlllTl\'ll 

Conrn.taAic-: UNIÃO. pof Kltcrmêdio da Caiu Económica fedml, 
Contratado: Municipio de fon.a lc-$CC;:. CNPJ N• 01.9.H.60SIOOOI• 
60. Terceiro Aditivo M> Concr-ato 6c SubcmJ)ftstimo com recurso, 
oriundos do OID e do município supracitado Altera: p,uo c::k uti, 
liuçl-0 do crbiitO pua )IIO?no11 P,oc,a.-na; PNAFM ReprHCn• 
tanics: Pela CAIXA, o Senhor Supcri.ntcndcnlc RcJ•onal, Gotardo 
Gomc.s Gurgcl Jünior, CPF N· 209117lS)-87 e pelo M1.tniocip10 de 
ron.alQalC(; a Senhora Chefe do Euculivo Munici~I. tuiziannc de 
Oliveira li.ns. CPr W ]82085613-1 S Oau. da a.ninatura: 
01J06l2009. 

GER~NCIA OE FILIAL DE LICITAÇÃO 
E CONTRATAÇÃO EM BELO HORIZONTE 

A\'ISO 

A Caiu Ecooõm1c1 Feder.li. atravês d& GILIC/OH - CPL. 
com rcfc.~ia t. ConcontMia 06812008. Que tem pgr objeto a eon1 
trataçio de cmprcu c.sp«lalW.d1 ~ra prcstaçlo de scrvi(o dt l\'a.t 
li.açlo ,tcnica da ~licblk do ar 6c ambiente, clima1iza(los e rcs:
pc-c1ivos sistemas de dim11iuçio, atnvh de vistorias e aoJJi.st: t" .. 
nicu csp«Í(ic.u., comp,lcmcntadu com coleta.$ e 1.n.thJC,s mic-robio
lõg,eu e fisic:0°qulm1cas de amostra.s do u, da tgu.a de condensado 
e igua a;c:lada ®s sittt:mas de chma11uçlo in,talados n.a, Un1d16es 
da CAIXA nos Estados de Mina, Cc:nis e úplrito Santo. cm aten• 
dimcnto .\s c:diçôes atuaJiudu da Pooaria l ~S2ll98 do Minisitrio da 
Saúde e Acsoll.l(io Rê 009nOO) da ANVISA • Minis1ério da Saúde, 
COMUNICA a impugnaç!o ao Edi&1I e que houvt: ,mpuga c9 (S"' 
ídri). para que possamos ciais esta.Unidades da CAIXA nos êstad0$ 
de Minas Cc:.rais e íJspquc a licit1.ç1o cs.ti ~nsa. SINE Ol"E. 

n>.,uss~o 1•r:RM.\Nr1<TC 1)r: 1.1c11Aç.,o. 

GERÍ:NCIA DE FILIAL DE LICITAÇÃO 
E CONTRATAÇÃO EM BRASfLIA 

tXTRATO DE ll<EXIGl81LlllAUE DE l.lCITACÁO 

·~ Esptdc. l:nuigtbi1M!a6c de l.4ciuç1o; b) Objc.10; Prestação de scr
v1ço1 C'duc.acionaís de crçin1mcn10. mcdiantt a in.scri<io de .cs (qua.: 
rcoa e c-,r.co)_ cmprc~s da CAIXA. do quadro de Mtvog•do.si 
lotados cm umda.dcs JUrid,cas da CAIXA. no curso de "üc-haçõc:1 e 
ConD'a!os A~in~tavos~. cm nivd de a.tw1iuçlo, ftl. r'nctodologia 
de ensino i d1sünc1a. a ser promo"'ido pela Poruitkia Vnivcrs idade 
<:.a1ltlica. de Minu Cicni:s (PUOMG Vam..a.l), com cuia hori.ria de 60 
(,CSJcnti) hora.t. a ser rc1Jiudo no per-iodo de junho I setembro de 
2009 · uts me.ses.. ucccu&ndo-sc o pcriodo dt rcca.so c:s«ila.t em 
julho; e) fundamcn:o Lcgif: lct n•. 86661199), an. 2S, inci,o lf: d) 
Processo: 7855.0I.IOIJ.0/2009: e) Cobcmwa Otç-.amcnliriâ:: 11cm Or
ç:m,cnwio SI09 as • Trcinamcn10 fa1tmo, Jnstrutore.s &temos; 1) 
Compromis.s~ orçamentário: n*.00lS09/2009,MZ: g) Valor. RS 
22._9.S0,00 (w101e e- doa mi l e no\teccntos e cinqüenta rca.is): h) Au· 
1onuçJo: cm 01/0ó/2009 pela Gerente de Scrv~o. S.E. da GI· 
LIC/BR. Anund;a Aira CoJta Mar.ins Teu.eira; i) Ratifi'.caçlo: cm 
01/0612009. por Lcon1,do Fcm:u,dcs Machado de Mir.11\cb.. Cctcntc 
de F'iliaJ da Gc.rtncia. de Filial « Lic·1t~õe$ e Contnuç!X.$ de Bra• 
silia • • CILIC/OR. 

E)ffRAl'O DE 'íf.RMO ADIIl \'O 

Processo: 5)07.01.099).0/2007; Objeto; 1• Termo Adhtvo • Acti.s• 
cimo de: íomecimcnto no pc:rcctnual de 24.91%; ContraUdf : J CORP, 
TECl!NOLOGY DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS S/A; En-l 
quadramcnto Lca21: Art. 6.S. JI* da lc• S.66619]. OAT 29JOSl2009.I 

GERÊNCIA OE FILIAL OE LICITAÇÃO 
E CONTRATAÇÃO DE CURITIBA . 

1• Termo de Ad1ta.mc-nto para acrhc1mo de qu1.n1it11ivo e serviços oo 
con:r.11? de fornecimento e cntrcca de imprC'.SSOC'u a la.ser monc>, 
cmnútK"U 40 ppm, com pruuçAo dos SCl'\l1Ços de nu.nutcoçlo cor• 
tt11v1 e usi.s1tncia 1Ccnic.1 com a subsiicuiçio de pcçu/cquipamcntos 
dutanlc o pcriodo ck ganntia de 12 (d1>tt) mescJ, JTEM 1 . GI• 
SUTlfL: Con1mada, AMC INFORMATICA LTOA.; Mod,lid.dc; 
Prcg»; Vak,r do Acrácimo IU 28.400,00, Item de Acompanha• ~=o~gf; ~-~!;

2
:~~~~o Aquisi('ão Si-Stc,na Proccmmcnio: ~ 

1• Tenno de Adiuimcnt~ p.va .ac,t:sc:imo de qu&n:hafü--o t Strv~os ,o 
cont~ de fomtcimtolO e cntrtca de imprcssoru a Juer mono .. 
cr~mallcn.s •IO ppm, com pn:sração doJ scrv~01 de maiwtençlo cot• 
rc11va < a.ssisctnda têcnin com • Jt.1bsrituiçlo de pcea.s/cquipamc-ntos 
dura.n:e o período de gan.n11a dr 12 (do~J mc.sc.s. ITEM J I • Gf. 
SUT/C.'T: C0<11rai.da: AMC INíORMÁ TICA LTDA.; ~Íodalidadc: 

~t6;.o:: tR.ri't;'~~c~~~~~ Suplcli\'a • Saúde CA IXA; MO· 
Preglo; Vato, do Acrtscimo: RS 2".1S2.00; hem de Aeom.panha: 

::!º~if ~.~f!~2:~~:=~o Aquis,ç-lo Siríltma Proccssal'flcu1o: PrO: 

e: :afrea 'UMOmft 

Nº 104, quarta-ícil"3, 3 de junho de 2009 

)• Tnmo de Ad11amcn10 de aertsc,mo ao contrnto de pn:s11ção (fos 
serviços de apoio administ:r.nivo de e0pa. rccc-pç1o. poru,ia. car
rcpdor. canrga.dor cvenrual. asect1sonsu e telefonista pua unidades 
cta CAOCA .sediadu na rcgilo Noroeste do Parani: Contracada· CRIS
TAL SERVIÇOS OE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA .. ; Mo
dalidade:: Prcgio: V1for do Acréscimo: RS IS. 198, ?l; fiem de Acom
panha.mcntix SJOl,04 • Dcrnai,, Scf"Viços de Apoto; Proccuo 
70)2.0,1292,1/2008. 
,. Tcm,o de Ad:H,.arncnlO pua rcpactuaçlo dOs preço, do c:on1ra10 de 
pr«1açlo de .serviços de 1ransporte. custódia e ab,stc:cimc:nco de nu
mcririo c-m tc-nn.iA&is de a.u~a1tndimcnt0. no 4mbi10 do l:1tado de 
Santa Cata.nn.a • 11cm li • Rcgilo t11jai; Con!raiada: PROSEGUR 
BRASIL S.A, TAANSPORTAOORA OE VALORES E SEGURAN• 
CA: Modalidade,; Preglo Ektr6nico; Vafor do AcréS<"imo:- RS 
1 IJ,257 ,79; Item de Acompa.nha.mcn10: SlOl -02 • Cu.arda e- iransponc 
de Valom; l'rocc>so 7032.0l.l482.2n006. 
s• t ermo de Aditamcnt0 pua repactu.,,çlo dos preços do contrato de 
pcc,staç1o de sc.rv1ços de lransportc, cu,nódia e abutecimçnlo de nu• 
mc:ririo cm terminais de aut~atcndimcnto, oo imbito do Ettado de 
~ta Caurina • Item IV • R.cgilo Btumcnau; C:on1ratad1: PRO· 
SEGUR BRASIL S 1\. TRANSPORTADOR/\ DE VALORES E SE
GURANÇA; Modalidade: PR&io Elurônte:o; Valo, do Acrts.c1mo; RS 
18 547.SS; Item de Acompar.hamen10: SJOl ,02 . Guarda e Tnn.sponc 
de Valo«s; Pro«= 7032.UI 1482 412006. 
4• Tent\O de Aditamento para rcpacruaçJo dos prc('Os do con1nto dC' 
presliçlo de Uf'Y,fos de tR.Mp(K1C, ewlOd,a e abutccimctHO de nu, 
mcririo cm 1crminais de au10-atcndimen10. no âmbito do f srac!o de 
S..ta Catarin• • htm V • Rt,i!o Chap<có; Con1nLMla. PROSEGUR 
BRASIL S.A. TRANSPORTADORA OE VALORES E SEGURAN• 
ÇA: Modalidade: Pn:a!o El«rõnico: ¼lor do Actúcómo; RS 
4.844,JO: hem de Ac;ompa.nhamcn:o: S)Ol·02. Guarda e Tra1Uportc 
de Valores; Processo 70nOl,1482.S/2006. 

6• Tt-rmo de Aditamento para repac1ua.ç1'0 dos pr«.0.$ do contr.uo de 
prcs1.a.ç1o de kf"t'iços ~e tru\spont, cuu6dia e ~b&st«imcnto de nu
mttirio cm tcm,inai.s de auto,..atc-ndirotnto, no âmbito do Estado de 
Santa Cawina • hem VI • RcgiJo Tubario; CoAtrawia: PROSEGUR 
BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE V.-.LOR.ES E SECURAN, 
CA: Modalidade: f>reglo é lctr6nko; Valor do Acttsdmo: RS 

~~·~t:~::tt;;o~:,~7orro~M2~~--02 · Gua.rda e Transponc 

4• Termo de Aditamcn10 para repacruaçJo dos preços do contr.Jto de 
preslaçlo de serviços de tra.nJportc, cuslOdia e .iba.s1tt1mtn10 de nu, 
mcrtr10 cm. terminais de aulo•a.tcndimcnw. no lmbito do Esudo de 
S,nta C11anna • hem VII · Regilo Lagc,; Conrrmdà: PROS~GUR 
BRASIL S.A ÍRANSPORTAOORA DE VALORES E SEGURAN
ÇA: Modalidade: Prcglo Ektrónko; Valor do Acréscimo· RS 
lº~-~~s't~C:~c~~;

2
jJ~ . .()2 • Guvda e Tr.1nspor1c 

4• Termo de Adiwncnto pata rcpacnaç:Jo do1 prcço1 do conlrato de 
prc•açào.dc krviços de lra.nsportt. cus-tôcria .: aba,s1crimcn10 de nu• 
mcririo cm tcrrttin1.is de auto-at.codimcnto, no â.mbito do l;s;tado de 
Sanu Catarina • Item Vlll • Rc:silo Cric,Uma; Contratada: PRO· 
SEGUR BRASIL S.A. TRANSPORTADORA DE VALORES 1! SE• 
GURANCA: Moda.hdade. Prcglo Eletrónico: V1for do Acréscimo: RS 

:~~'t~;;;tc~;,c;mt~':s1l~.--02 · Cuuda e TDnsponc 

1 • Termo de Adi~mcnto para rc:p1ctu.açJo do, prcçM do c0t11rico de 
prcstaçlo de scrv,ços tkni~ de: en.genharia e arquitetura comprc
cn~ndo • eJaboraçio de Wliscs.. 1.ucs.soramcnto. c00tdc~-lo. «-· 
pcx:1íte~. csn.dos d e v1abiluS1dc 1tcn1ca. orc:.amcotos, fiscaliaçào 
~e ~. laudos, kv1n1amentos, projetos. patectrc.s e \lisiona.s C'ffl 
1môvc1s de uso da CAJJ(A · llem 1 • SR NOROESTE PARANÁ· 
Con;n11da: ASPEN ENCENHARI.-. LTOA.; Modal;d,dc: c-: 
7tci~tts'ss~Ôi~oo';'.panhamcnso: SJOJ-2) • l;ngcnheircx: Processo 

1• Tnmo de Aditamento para rcpa.ccuaç:io dos preços do cor.1,ato de 
pres11~0 de serviços l«nieos de' ent cnh.lria e uquirccun. eo.mp,c
c~rtdo a clabon.ç:\o de ~ !~· USC$.otamcnto, eoordcn1.çlo, «· 
pcc-1tícaç6cs. estudos de v11btl1didc 1tcnica. o rç1mcntos. fiscahuç-Jo 

~~:f~il~~ª 1C~~~c~~':;/:r~~ :ó~~Ét'r~M~ -ci: 
tra1ada: ASPEN EN()ENH/\RJA LTOA.: Mod1lódade Conc~tnc;a., 
Item õc: Ac.om~hamcnto: Sl-0).23 • Engenheiros· Processo 
10J2.01 .!lss.02noo1. · 

2• Tc,m,o de ,Aditamento ~ prorTOg~ç-lo dCM conll''lltos para ptts• 
1aç:lo de scl'Vlços de admin11traçio de lm6\leis rc..sidenciaí, c gn1io 
de contra!OS de ancndarncnio residtnc:ial • PAR· Contrata.da· DOU
RADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÂJUOS LTDA; Modalida
de: Crcd<nt"-"'<nlO; Novo Pn:ro: 0t OI JUN 09 1 JJ MAIO 10: 
11cm de: Acompanhamcn10; SJ0J-24 • Admini.stra.ç.Jo de lmóvcls • 
PAR; Processos 70)2.0l.0941.812006. 7032 Ol.0942,0n006, 

i- Tcrm~ de Ad1tam~n10 pua p,orrogação do conrrato pan P,."t'.Sll.Çlo 
de scrv.ços dt admio1stn,çio ôc irn6-vt:is rcs16cnria,1s e gestlo de 
,on1111os de ,amndamcnto - PAR; Contrat.ad1.: DOURA DA fu\.1PRE· 
ENDIMENTOS IMOBIUÁRJOS LTD ... ; MOdalidadc: C:rcdcncia
tntnto: Novo Piuo: 0c 06 IUN 09 • OS ll/N I O; 11cm de Acom, 
pl.M1rncc10: 5)0) ,24 • Administrado de lmóvc;s • PAR: Proet-sso 
70)2,01.0942, 1011006. 

2• Te~ de Adi~nlO pan ponogac:.io do contraio para prcsu,ç-.ào 
de: .SCMÇ()S de adm1nistraçJO de: imóveis residenciais e condomínios e 
f:C$llo dé contrato, de anendamcnto restdcncia.l .. PAR· t 'ontn,acb 
PAOR.A IMÔVl!IS LTOA.: Modalidade: Credenciarncn1Õ: Novo Pra: 
zo; De. 2_1 JUN 09 a 20 JUN 10; hc:m ck Acompanhamento 5JUl•24 
• AdmLn,waçio te lm6\lt1s • PAR: Processo 71U2.01. ltl4ij J/2006. 



-m·····. • o 

\ ... J 82 

Ml'IOA. 
nr.'i••· , ,.., 

"'º'' 

ISSN /677-7fl69 

Fc,k~M,1;,,T, ..,_1tl/tw.. 
r'-:,rt', na Asric<1h,.,:,, ; lo• 
f.,., 11( .. ) t lll 811!1\jl. fí;. 

Ahc.-.-.:, . .,.,t1of1• !1"-b.r/JIJ 
<vH411l 

Diário Oficial da União - Seção 3 

t)}()J. l\l l .1)1\)11 

F. .... ,111, ... ,,w,,,, 

t, :aÓ-ed 'UMOU}ft 

N· 142, lerça-feira, 26 de julho <le 2011 

ft..,, .. "'''"'"~' 
11\/l)lJ I I 

TA~ 

MA l'A T '" .. ' A,l.11 , ~,. •1111~,, 
>,tf lOAnr,s M"'"~ f't(> ,1( fJd o Vi.ia,,.,, ,.,1..,.., t ·.,n.,ur1111itll: MJi u.11.u1.:1. T. .-Uloiw•: 

T,,,,.,. ,sc uu, 1>11 

(l\o)'\IO' tl,7\111'• 

o , ,-,n ... , 1111 

u~., ,1,11u,JAA17 
01n...-.,.,,., n 

\li". 

' ).IGrblok, 
Mc,.i..ic, 

1 ~ ''"' ík>nii. ,\:1 s,.1,.c 
. r . 

RM1r~,lo,.Swl/Jt ' 
...... , ......... :o,;,.1!11; . 

""''"" li .,j,~,cw' IHI I li' 
-'"""~ C'NIIIM!'l" IU li 1.ltlt_l(J 

Ah n, 't>l.:IN"": lt f ' l>lfll 
Alar" ,,,,,,.~~ · 11.~ lf' IM,,_ t t 

f ,\,t;I,.,,.• 'tl/U} / 

T ,1,,;~.,. ,1ni11 
TA,l:1;, . .,: ?tmt,11 
TAdi,;.,,: , ,,.,,111 

MS 

MAPA A_.,,,t,_,. , • <11111 11 IJ, ... , !(111 -1 ,0,.'ll',r 

11~ )U, 1,tW 
u,, ,.,n.1(.-10 
ol1N S IJ.}11;<t<, 

uH4•B,Hn1•1ll 

).!E 
,\fArA 

\U:W~k, 
'-1C'IOAOF.$ 

A11,,i,:,,f,,,1Ti rcJR ' 
..... ,NJt· 

.._,11,111,., <L., o..,., Vii!~RS 

Altcn,Vi 1-.: i.J · ' JJl1JIII 
p,..,.. .. ,,:, vÍt•t,. •i• • l)Y l /1 

TA<liri.-,... "~"'H 
T.-.,1;,..,,.. 2 ,'(ITfll 

··,·: HKJM I 
TA,t,·11,n. "10711 

M<:IDAOí'.5 

l'w-m'l'il v· i•· l<IMIO'I I 
.\t$A UOF.JRJ >-1""'iclf'i11 ,k .$.i,.,,,,. ... 1re- r , ,,...,,., • .,,tn(ie1 •1{J1•t 11,211u 

.,,.o,,:,.s.,111 

.\ ~ 114.01.il(I 
\\1'.'f>l o! MJIII 

\Jt"'1<, ,-1.r.,i1,• 
li 1\11 .. U l l!I 

.,1, ,01 .• ,;,•111 

11'"'' 1.,uo, 
U!(,(,llf, • .,,,/CIII 
o1•ll1lJ,.,.,,, 

MCIOAOi:-..S 
M ·~i,.1,,c, 

}.1,\r,\ 

Mi\l', 

).U;;idlo,~f 

l'li~<uSf' 
7.,f1t;,!SÇ 

r 11,..-. f.ff.-,:.r· 
s ...... , , ... ..: ""''~ .... ,. 

Allt1a11r~-; • • 'lfl7/} I 1 
Altt.-.t~n.: R 4). Jj4)) 
AIIN·• .-{ ........ l ,,• 1(1/Ullfil 

T. Adi1 i.,,.]!JUll ll 
T.Adili ..-e HA111 1 
T A,f ju, 111111/ 1 
TA,~ ;.,. ,1.,.,1,11 
TA,!1.:.-, n,11/11 

r.-.,fü; .... oro1111,11 
TA,t11 ,,, ,: ?(1,0J111 

Kl?6ltlH-H/20011 
IH'fUJ.2u ·u1llt 

O 1110(,Y,?W tlln 

0)11.,1t .. ??1!1111'f 
o (l).U).1\/~ •l'I 
11J1U~11tl..S!/?OOY 
o?.O ~ll t .1u.r?OO? 
(1112(.t;l,76'?1•1(, 

~, 
M 

.\tf. 

' 
Me>111• l'ilt1NSC 
11- 111,, .. 11,.r-.c 

At, ,,, c,it1tll•f'I,: R •c1w c111 

,\t1ç1• .....,.,a .: RS .\ll lUHIO 

:i.tc?:r Ml:Sl'OR.TF. . ),.Jn,t ,t,:Mi ,"'i ... M,'I rN•m•"" ,.; • : !1111 Y I 1 

º''''"""""º'"· 
o •~N4lff<il\,11l 

M11!1:U .. \ ! 

" Mr'1n nr.· 

. ·lt',).~,•M, '""'11:N 
n ... ,...;...,,...,11::,, 

. .... . , . r;., ·,.,,,111;~ 

,.,.....,, . ,.; .. .,_,. , c111 , 
,.,.,,,., " w-Õ~,--~ . ' (li' o, 
,,, ... . ·. ,11,11 

T•, ••, 1• l l•U)/11 

T LI.•:,,,.. l (l~tJ/11 
T~ ; • .,._,. l 'IAI)/ 1 

TA4'i•'•o· i).\111 11 

TAdi1i.,.,· )l\\lll lt 11• \11• 11-t .. J..1111 
'.\tl'..I HlTF 
M('IOAnt,. · 

t .1 •o;.O'A.,,~:,.i 

s ..... ~ e""'"'~ 
r,, ...... --:r.• ,-i_c~'*\·i;•. l'' \ IIIP 

• •i ·t,..:,n: 2••'1llll l 
MlVk 

MS o ~f1 J0 \.1 11u7 
c, ·~ ,,1 .. hl,o <iH 

U2(4\.\H,lllt111( ~TUIUS:--10 

l'\-,tr-.i (; f k;',I 

f'c,ltt, \tc-l""'1JtN 
S~111,.\·., (',e,...-,;"'~ A--«li. 

... .,»N 

· 11· 1-11,1111111 

l"r''""'"'""i1tfflCiJo: !(l/l)lfl ! 
l' J<off•'(•"ÕfÍ"...-i,.: ?tllOWII 

·11 ... ,· 111,nf/11 
TAd õ1iw,: 1-1~1)111 1 
TA,fW11w,: l'll-,Jllll 

, .. 
, 1H• U1J •. 'i .,~11( 

U\IU )lU,llt .\l"I 

.\1 ·1DAO'f:, 

M ,\ r ,\ C',Ul\l'OAf:JtS 

VICE-PRESIDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 
IJRBANO E GOVERNO 

CXTIU1'US DE TEllMO~ ADllWOS 

C,ln1r:11:1n1t: UNIÃO. ccprc1cntada pcb C:.iu Econômic.1 federal, 
Con1r:11;1do: Município Jc Sobr~VCC. CNPJ 07.S\l~.6.\4/00f>J .. l7. Tc,-
1110 d,: Apostil:uncnto n" OlflOI I a.n Contr,un de Subl:niprC51imo com 
fccur$1.)S oriundo1 do 8 10 e o 111unicipio supra c ilado. Prorros:l o 
pr.-iJ.o d1: utili;.aç-,o do crêdi10 rm.1 ) 1/07/2012 e .:iltcr.1: Jat;:, d e inicio 
1,b 3nlOrli%:l.ÇàO, v1;m:~ndó·SC a primcir.i cm 01ft)jt2f>J3 C :l Úllim:1 C III 

Ul/0512021. Prni;1am3: PNAFM. Data: 20/0712011. 

Con1r.i1:1nk•: UNIÃO. rc~r.:SCl'll!\d:1 ~d:1 C;1i;i..'I [ tonbrfü<::i Fedt'rál, 
ContrJ1:ido: Mun,dpio tk Fort;,lcz:VCE., CNPJ 07.954.(,05/fJOO l-60. 
Tcnno ,k Apos1il:i111cn10 n" U)/2011 :io Conlrilto de Subcmpc~s1imo 
1.·ón1 t ..:t·urSQ5 óriundo.5- do 010 e o munidpio supr:1citndo. r,orro,a o 
pr.1%0 d.,. u1ili%~C!IO ckl rn.<di10 f>:1r., 3J/12/20J2 e 11ltcr:-i Jat:i de inicio 
d:i arnoni1.:1çào, , ·en~·cnJo-s..: a 1,ri,ncir:1 ,;m 01/1 1/201) ~ :1 ,·1h in1:1 ,;n, 
OII0$/2H2 1 l'rofm1n ;\; PNAFM. 0:11~: 22/()71201 1. 

F;~TRATOS OE RF;SCIS,\U 

R;;.-sciS.~I) d" Con1r:i10 dc Rcp:i~sc n" 02SOYJX-C>6/200:t Con1r~1~n1c 
CAIXA/ MCIDAOES. Contr:it:ido Municipio dc C:tmpoi. do Jl.)rJ!io I 
SP. d.,13 22 t MI 2011 . 

Rc.5-cis~o do Contr:110 Jc Rcpa.sS4' n" nno'l31J- I0/200l< Conu:11.:11uc 
CAIXA/ MCIOAOGS. Co-nir., 1:'ldo Município de Campos do Jord-'o t 
SP, d:u:s 22 f n? / 20 11. 

RETJFIC.\ÇÔES 

No Conmllo dc Rep:iss..: nº 024 1607-,IS/200? Contrnt.1ntc 
CAlX NMCIOAOES, Con1r:1t;ido SABARA/MG. DOU de 
2 I/Ol/200X, ~.:c:.o l . p.it;ina (10, ondc ~ ... li: AssiMluC3S: OIMAS 
WAGNER LAMOUNll;R. h; i:, .,-'-" OANILO ANTÓNIO CARNCIRO 
RAJÀO. 

No Conir:110 de Rq~'\$$1: n• 02fi)6IIJ• l 7/:?0Ql't Contrat3Rh! 
CAIXA/ME. Contr;ilrtdo S«rct:itia da EcJ~1<::11;30 do falado d.:i 03hia. 
DOU J1,7 15/111/2011. i.cç?lo ) . pfli;in:i X.l. únd,; ~e IC S,;c~1;iri.:1 dc 
i!lo-1:ido d..: fa1uc:iç:.'IQ d:'1 O~h,:. lci:i-s,;, Secr..:tlria d:i Cdue:iç~o t1o 
(;51ado d:i 0;1,hi:i. 

N~ Conu:110 d,· R1,·p~ss~· n .. 026J620~4S/200l< Con1ra1;in1c 
CA IXA/ME. Co,"r.,rndo Sccrc li1riJ d;i C:duc:1ç.lo do Es1:i,1o d.\ O:ihi3. 
DOU cJt I SJU?/201 1. 5..:çio 3. pãgin:i :O. onde ~c 1.: Sccrc1.:iri3 de 
foa;1,do <.k Educ:i~.1.o J;i Onhi:i. lei:i-sc. $.cçrct:sri:i cl:i Educ:tç3.., do 
fat;ido d;i 0 :1h1:a 

No Conir,110 dt Rc:p,.,ssc n" 026J<•2 l -5CW200S ContfJl3.ntc 
CAIXA/ME. Contr:itndo Sccn;1:ifin Jn Edu..-.,çlo do Estado da Olhi:.. 
DOU de I SIOJ/20 11 , scç3o l. p.:lsinl l<.1. onde .se IC Scc,et;iria de 
Est;ido de Éductiç-.'lo d.:i O;ihia lci., ,$1.". $1,,·crc1a,i:i da Educaçâo do 
fat3dO da 0:l.hi3.. 

No Contr.,10 de Rcp;issc n• 026362.1· 7N/200X Con1r:11an1c 
CAIXAIMÉ, Con1m1;ido Sccrc1:1ria t.fa Educ.,,;.'lo do ês1;ido d;, U:ihb. 
OOU de l 5/07non. s1,,·ç:10 3. pát;inn lO, onde si: lê Sccrc1a ri:.i 1.h.· 
(;51ado d~ fduc:içjo d:i Oahia lct.J-sc. Scçrc1;icia d;i Educ:içào do 
l;s1:1do d:, 8:ihi.i. 

No Conwuo de Rcpauc n· 0263624-82t200S Contr:itlnte 
CAIXA/ME. Cónlr:'11-'do SecrctMin da ~dueac;fo do Eii. tõ\dó d:.i O.:ihia. 
OOU d<: l 5/fJ1nnI I . sc(':'lo 3. p~~in.i S3, onde se lê s«m:uia d..
(;5,1ado J c Ed11<::1c:\o J~ 0 ;1h1n k 1a.sc. s ... -crc1:iri;1 J:i E<h.iç:iç:'lo do 
Es1;1,i.Ju ,.i:. U:ihi;i. 
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No Cor11r:i10 de Rcp:iuc n· 0263625 -97/200~ Contra!Mh: 
CAIXNME. Contr:iudo Sccret.iri.i d;i l!due.tç-lo do EstldO ,1.1 8:shi.1. 
OOU de IS/C)7J21)1 I. seç5o J. p3i;ina !<3, ondc se lê Sccrc 1:ui:1 de 
E!.t;ido de Educlç-do dl 0:ihi.i lci:t•$e. Scc-rc-1:iri:i da Educ:iç.\o do 
ÉMJdo da 0.ihi;,. 

No Conlr:ill) de Rc-p..usc n" 026)626~00/2008 Conirat:intç 
CAIXA/ME, Con1t;i1:ido SccrctMi~ •fa Edue.;1ç.:lo do l:.stado d:i O.,hi:i., 
OOU de I S/07f.?OII . scç.,o 3, pâi;in:i XJ, onde se lé Scccct;1ria de 
(51;1.do de [ ducaç3o d., Oahi:l. tci:i-sc. Sccrc1:1ria d:1 EduCJçdo do 
l!st ;ido da O:ihil. 

No Con1r:i10 de Rcp:i~s.c n" 030034~-30/2009 Con1r:it:in11.· 
C AIXA/ME, Cúntr:i.t:\do Município de CABACEIRAS DO PARA· 
GUAÇUJOA. DOU d1: 30/0(>120 11 . scç.:lo .l. pi~in:1 f,J. ond,; se lt 
OOQ)4~,)fll119, l<iN< : OlQ!lHX·l0/09 

No Conlr:110 de Repl.$SC n". 02 1~.ttl 1-UV2007 Conu:itantc 
C,\IXAIMCIDAD(;S. Con1r;11ado Governo do Est:ido de Rorai , 
,n:VRR. OOU de 221cnno11 scç-30 J. piiin.:i 9S. oOOc se 1.: T. Adi-
1ivo: IXll)J/20 . lci,i-sc T. Aditivo· JKIOJl201 I 

GERÊNCIA DE FILIAL DE GESTÃO OE l'ESSOAS 
NO RIO OE JANEIRO 

EXTRATOS IJC CREOENCJ,\MENTOS 

CONTRATANTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL: CONTRATA
DO: SANORA OE MOURA GOM[S P1c51:1ç~o de Sel'vicos As
sis1enci:iis; OOJéTO: Pre11aç.io de Aslis11:"nci:i 1:m Scrviç-os de OER· 
MATOLOGIA .ios bcncfic:iiuios do Ptoi;r.una de Assistcncfo Mêdie:i 
Suple1i-. , S.,vdc CAIXA: M00All0AOE: CREDENCIAMEN
TO. 

CONTRATANTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL: CONTRATA
DO: ENEIDA TONASSO AFONSO 
PtCSl:'1("30 de Scrv,ço-S- Anis1enci!'li.s; OOJ[TO : P1.;$laç;to de Assis
lên<:ia ,;sn Serviços de OOONTOLOGIN ENOOOONTIA: :.os bc
ncliciflrios do rrogt:i.m.:i de AMist(nci;oi Mi:dic:1 Supk t iv:& . S:1údc 
CAIXA: MOOALIDADE: CREDENCIAMENTO. 

CONTRATANTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL: CONTRATA
DO: AfllANIO OLAVO DA SILVA J'INTO Ptc51t1ç?lo de Sc r'Viço.5, 
Assi~lcnci:iis ; OOJ[TO: Preu.,ç!lo d~ Assistfoci.:i. cm SctviçO! de 
GINECOLOGIA I? OUSTI;TRiCIA; 30$ bcndki3rios do Prot;r::una 
de As5istfoci :l Mêdic:i Supkli\':t • S:iiiJC' CAIXA: MODALI DADE: 
CREDENCIAMENTO. 

CONTRATANTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL: CONTRATA
DO: CLtlA CUNHA CORDEIRO FURTADO Prc11oçào de Smiços 
As.sis1enci:iis: OOJ(;TO: P,cs1;iç,fo d~ Assis1fnc:in cm Serviços de 
ALl:RCOLOGIA. IMUNOLOGIA; ;105 btncticiirios dl) Prot;r;isna de 
Assistênc-i.1 Médic3 Supletiva • S:,Udc CAIXA; MODALIDADE: 
CREDENCIAMENTO, 

CONTRATANTE: CAIXA ECONÓMICA FEDERAL: CONTRATA
DO: CLAUOJO lllCAROO OELMI\N; Prcstl("~O de ScrviCOS- As
s istcnc-iaii ; OBJ(TO; rr-:sta.çio tk Aui.s1ênci:i cm S erviços d1,,· 
ODONTOLOGIA f CNOOOONT JA::10$ t,.c,,cfici~rios do Prot::ranu 
de Assis1ênci:i MCdic:'I Suplç1iv-' . Saúde CAIXA; MOOALIOAOf!: 
CREDENCIAMENTO. 
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GERÊNCIA DE FILIAL DE LOGÍSTICA 
EM BELO HOR IZON TE 

t'.XT!t,\'1'0 l)t l'J:fOIO ,\l)rflVO 

Sexto Termo de Adi13mcn10 .io contrato 7065.01.46 1:U/I0 rinnado 
cnuc :a CAIXA ECONÓMICA FEDERAL c SANDES CONSER· 
VAÇÃO E SERVIÇOS LTOA, Esp(ci-.:: lnclus!io e excfus!lo de pos1os 
., p:u11r de 01/07/201 J. pusando o v;1lof mcnsa1 cs1im3do do contr:i.to 
para RS 200.816,29 e o \•;,lor i;lobtil con11;11.ido p-:ir:i RS 2.321.5 10.25, 

~:~~.13::0 r;e" ~;i~o~d~~~~;;i::3:~ri~~~:;:~v~e p~~a 
4
~~11:d~:·d~bl~~~ 

XA Kdiada.s no ..-s1:ido do fsp irilo Santo . SR Nonc d o tspit110 
Silnto. Enqu3dtarncn10 lq;ill: Lei !'t,M1(ll'J3. Item orçJmenlirio: jJlll . 
04. 

HETIFICAÇÀO 

No E:\tt:110 do 2° aJit:imcnto :io con1t3tO 
?05 1.0 1.412'1.l/2009. linn.ido ..:ntrc :s CAIXA t;CONÓMICA Ff. 
D~ltAL < , FOCO SERVIÇOS OE INSTALAÇÃO ~ MANUTCN
ÇAO PREOJAL L'l'OA, Ond1: se te: "Espc(ic: Acr6c1mo de 
16,96'¼.'". Lt i:1•51.": '"Espécie: Acréscimo de 16,96-;,. e prooo.::tç3o tk 
vii;êneil (Onlralu:tl com inicio cm 06/04/2011 e lim e m 
IIJ/01112011." 

GERÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO 

AVISO Oí. OISf'f: NSA OE t.lCl'fA(',\() 

MOOALIOAOé: O i~~ni;a, con forme an 24" inci~o X d:i l.:-i 
M666/93; PROCESSO: 7065.0l.464n011: 00/ETO: Locoção de 1mô· 
vd comttci:al s iluldo n:i Av, Of:isilia. n" l .MO. lojas O 1 '-' 02. b31rro 
S~o Ocncdilo, cm Sant3 Lu~i:VMC, p.1r:. uso d3 Ag, O.:ironesa/MG: 
PRAZO: 6-0 mc5cs, ~ pt1nir J.i d:u;i de rcc-cbirne,uo do imô\•cl; VA. 
LOR M(NSAL: RSJ.a.896.22;, LOCADOR: Wihoo Menezes de Me, 
lo: OATA OA AUTORIZACAO: 20/07120 11. GERENTE OE SUS· 
HNTAÇÀO AO NEGÓCIO: Jocyr M,,,i Júnior: l\UORICA: 5704, 
1 . Alui;ud de Imóveis para Uso. 

JACYU. M:\f~JU .IUN lô lt 
( k:\!!~I (' 

GERÊNCIA OE FILIAL OE LOGÍSTICA EM 
GOIÁNIA 

rni:cAó'~~i'i~õ~i~~l~f;~~U71-WI 1 

Objc-10: Conlr313çâo de empresa ~ r:a cxccuço\o de Stí\•iços comuns dt 
cn1;cnhilri.1 par3 reJ'orm:i ..- adcqu.1ç3o do im(wcl que ;1,brii;~r~ :1, ,\g. 
Am.imbai/MS. pelo período de 12 meses. Oat.1 de crcdcn<:iamcn10 
p:ir:i o Ptci;io: a té as 09hl0rnin do dia 09iOX/20 11. 0.,1:i e hor::nio do 
r1.-ccbimcn10 du pr0po5t:a.s: a1C :u 10h00 do d ia 09/08/2011. 03l3 e 
ho,itio do rcccbimcmo dos l;oincc-.s: d ,'1-S 11h00 às J lhJOmin do dia 
09/0l'l/2011 , Todos os ho:dno5 s3o de Or.a.siliatOF. OisPonibili:t.lçlo 
do cdi~I .e inform11,çõcs 110 c-nd<:rcço w,v..v.caill. l'tgov.br, no menu 
principal Arttl! Esp(ciai$1 ponal de compras.' CAIXA. na opçlo Pre 
gão E.leuõnico, no it-:m [:ditlit . Con1ato: c •mail (Slo~a,:o l l<@eai, 
'"-60V.br, i>., (62) .16 12-1641. l<i. 0800,126.0 104. 

f;,)it:-i!a, :'!~ clr ; u!h;;. ... 1c 10 11. 
NUOIA MARGARHH l'EIXOTO 

l'rq;11c1rJ 

éfü." docum,·n10 poJc s~~r ,•crilic:1do no 1.·od,;,-,:ço cktrônicl) h 11p;//w,vw.in.~.bd:1u1,.nicid:wl:hrml. 
p,·lo código OOOJ20 110726000K2 

Oocuiucnto :is.si n;i,do dil:il3ln,enlc conforme MP nt 2.2C>l't-2 de 24/0X/2001. que 1ns1i1ui a 

lnfr:ics1ru1ura de Ch:'l\'1."S Públ ic.,s O~sikir.1 • JCP-Or;uil. 



CAIXA 
TEí™O DE APOSTILAMENTO N° 03/2011 

ADITAMENTO AO CONTRATO DE SUBEMPRÉSTTMO 
CELEBRADO ENTRE A CAfY~ ECONÔMICA FEDERAL, NA 
QUAUDADE DE AGENTE FINANCEIRO DA UNIÃO E CO
EXECUTORA DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A 
GESíÃO ADMINISTRATNA E FISCAL DOS MUNJC/P/0S 
BRASILEIROS - PNAFM, E O MUNiCIPIO DE FORTALEZA/CE, 
NA FO,~MA PREVISTA NO VOTO Nº 096 DO CONSELHO 
MONETARJO NACIONAL, APROVADO EM 22 DE SETEMBRO 
DE 1999. 

A UNIÃO, por intermédío do MINISTÉRIO (::A FAZENDA, representada pela CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de agente financeiro da UNIÃO e co-executora do 
Programa,. instituição sob a forma de empresa pública. dotada de personalidade jurídica de 
direito privado, criada pelos Decreto-Lei nº 759, de 12108/1969 , e ccmstituída pelo Decreto nº 
66.303, de 06/03/1970, regendo-se pelo EstaMo aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 05 de 
junho de 2008, alterado pelo Decreto nº 6.796, de 17 de março de 2009, publicado no Diário 
Oficial da União em 18 de março de 2009, com sede no Setor Bancári~ Sul, Quadra 04, Lote ¼, 
BrasHia-DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001--04, ne;.~ste ato representada por 
seu Superintendente Regional, ODILON PIRES SOARES, brasileir~. divorciado, economiário, 
RG nº. 1346114 SSP/CE, CPF nº. 170.520.173-34, e tendo em vista o que dispõe o Contrato 
ele Agenciam:,nto· Finani:eiro nº 02/2007, firmado em 20 de setembro de 2007, entre a UNIÃO 
e a CAIXA, para a implementação e execução do Programa Naciúr,al de Apoio à Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileíros, apostila_o Co.1tcato de Subempréstimo nº 
0162.772-44, f!rrnado com o municipio de Fortaleza/CE, em 02/07/2004, para alterar o prazo de ·, 
utilização dos recursos a que se refere a subclát1sula sexta da cláusula primeira e o início da 
amortização re~'erendada na cláusula oitava que se regerão conforme a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Subdáusula Sexta da CLÁUSULA PR:MEIRA passa a vige:- nos 
seguintes termo:;; : · 

SUBCLAUSUI.A SE>..'TA - O prazo para a f.:tiliz~o ç{o crédito aberto na fonna do caput desta 
cláusula se em:erra em 31/1212012. " . ·: 

1 
1 

CLAUI. ULA SEGUNDA - A Cláusula Oitava passa a viger nos seguintes tennos: 

cL.A SULA OITAVA - O principal da divide, apuredo am ,;Jó/ares ria data de cada tlEé.ração, 
será pago pelo contravalor em re<'lis, com base na taxa cambíõ.l de venda dessa moeda, 
verifí ada no mercado de cambio de taxas livres, .v~<Jente no dia útil imediatamente anterior ao 



; .;:::-

/ 
CAIXA 

. fl. 2 

dia do efetivo peqamento, tomando-se a taxa de fechamento, conforme divulgada pelo Banco 
Central do Brasíl,-em amorüzações semestrais, iguais e consecutivas, no primeiro dia dos meses 
de maio e novembro, vencendo-se a primeira no dia 01/11.12013 e a ü,ltima em 01105/2021. · ' 

CLAUSULA TER
1

CEIRA - Satvo no que pelo presente é mocflficado, permanecem inalteradas 
todas as demats cláusulas e condições· estabelecidas no Contrato de Subempréstimo referido 
l'la Cláusula Prímeira e respectivos termos de aditamento. 

CLÁUSULA QUARTA - Fica eleito o foro de Brasilia para a solução de quaisquer questoes·, 
decorrentes deste Termo de Apostilamento, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais '. 
privilegiado que seja. 1 

E por estarem, assim, justas e contrat.adas, finnam o presente termo, em 04 (quatro} vias de f 

igual teor · e forma, para que produza 0s jurídicos e legais· efeitos, na presença de duas 1 
testemunhas. 

ODILON PIRE 

Testemunhas 

RG: 2005002096112 · 
CPF: 029.010.1 ~3-27 

n 9r:-:C>:--:: i=' L oo_.:_o- ~1TI~cl.-
Nome: Nara Flãvia Pierot Drumond e Silva 
RG: 024360832003-9 .' 
CPF: 041.159.623-30 

. \ 

... • . ~ 
:•l' 
: ,;. . 
. r. 
I•,. 

t •,\ 

), 
>, 
, . 
. f, 
' · 

.. ........ . - - ... . .. ... - •••••• ••••••••••••• •• •••••••••••• • ••••••••••••••••••••• • : • - • •••• •• • • • • • • - • ••• - • • • • • • • • • • .. - , l • •• • •• •• • - . . ... ..... - - • •• - •• •••••• - • - •••• - •• - - - - - - - ••••• • . • •• - • - • - ••• •••••• ••••• - ......... - • ,:. 



FORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LI FORTALEZA, 18 DE DEZEMBRO DE 2003 Nº 12.734 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DO PREFEITO 1 

LEI Nº 8798 DE 12 DE DEZEMBRO DE 2003 

Dispõe sobre a criação de um 
monumento em homena
gem ao Policial Rodoviário Fe
deral. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Ar!. 1 º - Fica cria
do, no âmbito do município de Fortaleza, um monumento em 
homenagem ao policial rodoviário federal, como marco come
morativo de 75 anos de fundação da Polícia Rodoviária Fede
ral, o qual será erigido em um logradouro de Fortaleza. Pará
grafo Unico - O monumento referido neste artigo terá seus 
custos operacionais de implantação e manutenção a cargo do 
Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais (SINPRF). Ar!. 2º -
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revo
gadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de dezembro de 2003. 
Juraci Magalhães - PREFEITO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 8802 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2003 

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar financiamento junto à 
União, através da Caixa Eco
nômica Federal, na qualidade 
de Agente Financeiro, a ofere
cer garantias, e dá outras pro
vidências correlatas. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DE
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Ar!. 1º - Fica o 
Poder Executivo autorizado a contrair e garantir financiamento 
junto à União, através da Caixa Econômica Federal, até o valor 
de R$ 39.220.000,00 (trinta e nove milhões e duzentos e vinte 
mil reais), obedecidas as demais prescrições legais à contrata
ção de operações da espécie. Parágrafo Único - Os recursos 
resultantes da operação de crédito autorizada neste artigo são 
provenientes do Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
(BID), e serão, obrigatoriamente, aplicados na execução de 
projeto integrante do Programa Nacional de Apoio à Gestão 
Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM). 
Art. 2° - Para a garantia do principal e encargos do financia
mento, fica o Poder Executivo autorizado a ceder ou transferir à 
União, em caráter irrevogável e irretratável, a título pró solven
do, os créditos provenientes das receitas a que se referem os 
arts. 156, 158 e 159, inciso 1, alínea "b", e§ 3º, da Constituição 
Federal. Parágrafo Único - O procedimento autorizado no caput 
deste artigo somente poderá ser adotado na hipótese de ina
dimplemento, no vencimento, das obrigações pactuadas pelo 
Poder Executivo, ficando a Caixa Econômica Federal autoriza
da a requerer, em nome da União, a transferência dos referidos 
recursos par a quitação do débito. Ar!. 3º - Os recursos prove
nientes da operação de crédito serão consignadas como recei-

ta no orçamento do Município ou em Créditos Adicionais. Art. 4° 
- O orçamento do Município consignará, anualmente, os recur
sos necessários ao atendimento da contrapartida financeira do 
Município no projeto, e das despesas relativas à amortização 
do principal , juros e os demais encargos decorrentes da opera
ção de crédito autorizada pela presente Lei. Art. 5º - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 17 de dezembro de 2003. Juraci Vieira 
de Magalhães • PREFEITO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

ATO Nº 10.703/2003 - O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuiç_ões legais. RESOLVE 
atribuir a EVELMA DE PAULA MAGALHAES XIMENES, matrí
cula nº 0919.1 , Secretária Municipal de Planejamento e Orça
mento - SEPLA, a importância de R$ 1.240,00 (um mil, duzen
tos e quarenta reais) referente a 05 (cinco) diárias, para viagem 
a Brasília/DF. , da Região li, pertinente ao 3º Encontro para 
Elaboração de Projetos Ampliados do PNAFM, de interesse da 
municipalidade, no período de 18 a 22 de dezembro de 2003, 
devendo as despesas correrem por conta das dotações orça
mentárias: Pessoal Civil 3390.14 e Outros Serviços e Encargos 
3390.33, consignadas a Secretaria Municipal de Planejamento 
e Orçamento, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PRE
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de dezembro de 
2003. Juraci Vieira de Magalhães - PREFEITO MUNICIPAL. 
Francisco José Pierre Barreto Lima - SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO. 

ATO Nº 10.704/2003 - O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto nº 11.425, de 03.06.2003. RE
SOLVE atribuir a RÓMULO GUILHERME LEITÃO, Procurador 
Geral do Município, a importância de R$ 198,00 (cento e no
venta e oito reais) referente a 01 (uma) diária da Região I e 
conceder passagem aérea ida e volta no trecho Fortale
za/Recife/Fortaleza, para tratar de assuntos de interesse da 
municipalidade, no dia 17 de dezembro do corrente ano, de
vendo as despesas correr a conta das dotações orçamentárias: 
Pessoal Civil 3111.00.03 e Outros Serviços e Encargos 
3132.00.03, consignadas a Procuradoria Geral do Município, 
pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICI
PAL DE FORTALEZA, em 12 de dezembro de 2003. Juraci 
Vieira de Magalhães - PREFEITO DE FORTALEZA. Francis
co José Pierre Barreto Lima - SECRETÁRIO DE ADMINIS
TRAÇÃO. 

COMISSÃQ PERMANENTJ: DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇOES DO MUNICIPIO DE FORTALEZA 

AVISO DE HABILITAÇÃO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 09/2003. 
ÓRGÃO: Secretaria Municipal de Saúde - SMS. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para compra de ma

terial permanente (balança antropométrica, estetos
cópio, conjunto para pequenas cirurgias, autoclave, 
colposcópio MGM e outros) para o PROESF. 



A Contrato de Subempréstimo 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal 
dos Municípios Brasileiros 

Município de Fortaleza/PNAFM li 
Contrato nº. 0349344-26 

CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO QUE ENTRE 
Sl CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL E O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO 
ÂMBITO DA 2ª FASE DO PROGRAMA 
NACIONAL DE APOIO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS. 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante denominada CAIXA, representada por seu 
Superintendente Regional , Sr. Odilon Pires Soares, brasileiro, divorciado, economiário, portador da 
Carteira de Identidade nº. 13461 14, SSP/CE e C PF nº. 170.520. 1 73-34, residente e domiciliado à 
Avenida Edílson Bras il Soares, 1768 Casa O 1 - Edson Queiroz, Fo11aleza/CE, de um lado, e o 
MUNICÍPIO de Fortaleza, CNPJ/MF nº. 07.954.605/000 1-60, doravante denominado MUNICÍPIO, 
representado por sua Prefeita, Sra. Luiziannc de Oliveira Lins, brasileira, solteira, jornalista 
profissional, po11adora da Carteira de Identidade nº. 95002402951 SSP/CE e CPF nº. 382.085.633-15, 
residente e domiciliada à Rua Eugenio Porto, nº. 71 Apto 302-A - José Bonifácio, de outro, 
tendo em v ista os objetivos do Programa Naciona l de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos 
Municípios Brasileiros - PNA FM, e CONSIDERANDO: 

o Contrato de Empréstimo n.0 2248/OC-BR, firmado entre a UNIÃO e o BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, em 29 de dezembro de 2009, que 
instituiu o financiamento relativo à 2ª Fase do PNAFM, e que esses recursos serão utilizados pela 
UNIÃO na execução de projetos municipais, mediante a observância dos objetivos, diretrizes e 
exigências previstos no referido Contrato e nos documentos que o integram - Normas Gerais e Anexo 
Único, e ainda de acordo com o Regulamento Operacional do Programa - ROP; 

que a coordenação da 2ª Fase do Programa estará sob a responsabilidade do MINISTÉRIO DA 
FAZENDA, doravante denominado MF, por intermédio da UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE 
PROGRAMAS, doravante denominada UCP; da DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA -
DIGES da Secretaria Executiva - SE; 

que a CAIXA atuará como seu agente financeiro e co-executor do PNAFM, sob a coordenação da 
UCP, assim, tendo s ido firmado entre a UNIÃO e a CAIXA, em 14 de junho de 201 O, o Contrato de 
Agente Financeiro e de Prestação de Serviços para a implementação e execução do PNAFM, resolvem 
e celebram o presente CONTRA TO DE SUBEMPRÉSTIMO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO, por intermédio da CAIXA, abre ao MUNICÍPIO um crédito 
no valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), que, com base na taxa de câmbio de 
compra praticada no mercado de câmbio de taxas livres, relativa à posição de fechamento, divulgada 
pelo Banco Central do Brasil para o dia útil imediatamente anterior à data deste contrato, equivale a 
US$ 21.500.092, 14 (vinte e um milhões, quinhentos mil e noventa e dois reais e catorze centavos) de 
dólares dos Estados Unidos da América, para uti lização em projeto aprovado pela UCP, no âmbito do 
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PNAFM, doravante denominado Projeto. Salvo disposição contrária neste CONTRA TO DE 
SUBEMPRÉSTlMO, o termo "dólares" significa a moeda de curso legal nos Estados da América. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor do crédito aberto referido no caput desta cláusula 
corresponde a 90% (noventa por cento) do total dos investimentos previstos no Projeto. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O prazo para utilização do crédito aberto referido nesta Cláusula se 
encerra em 29/12/2014. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA- O prazo de encerramento do período de utilização do crédito aberto 
em favor do MUNICÍPIO referido na SUBCLÁUSULA SEGUNDA desta CLÁUSULA poderá ser 
prorrogado mediante expressa autorização do BID, hipótese em que o MUNICÍPIO será notificado 
pela CAIXA, por meio de apostilamento. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO não 
poderão ser utilizados para: 

a) Gastos gerais e de administração do MUNICÍPIO; 

b) Aquisição de imóveis; 

c) Financiamento de dívidas; 

d) Compra de ações, debêntures e outros valores mobiliários; 

e) Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido; 

f) Pagamento de impostos que não estejam associados a aquisição de bens, pagamento de obras e 
serviços no âmbito do Projeto; 

g) Financiamento de projetos que não cumpram com os critérios contidos na legis lação brasileira 
sobre o meio ambiente e lavagem de dinhe iro; 

h) Capital de giro, exceto o permanente e associado ao Projeto financiado com recursos do 
Programa; e, 

i) Compra de bens móveis usados, exceto no caso de equipamentos e máquinas que contem com 
avaliação técnica e econômica independentes e com aprovação prévia do BID. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - A UNIÃO poderá reconhecer como gasto elegível do Projeto, para 
utilização do crédito a que se refere esta CLÁUSULA, sob a forma de reembolso ao MUNICÍPIO ou 
de cumprimento da contrapartida do MUNICÍPIO, os investimentos realizados e que tenham sido 
contratados no período de até 02 (dois) anos antes da data da assinatura deste contrato e que tenham 
cumprido os requisitos estabelecidos neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO ou análogos íl 
~Ó~~les previstos no ROP, desde que tais despesas tenham sido ge.-adas a pa.-.ir de 5 de 'P ~ 
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SUBCLÁUSULA SEXTA - Os documentos que integram o presente CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO deverão estar disponíveis na página eletrônica da UCP na internet, no endereço 
www.ucp.fazenda.gov.br/PNAFM. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O crédito aberto em favor do MUNICÍPIO referido na 
SUBCLÁUSULA SEGUNDA desta CLÁUSULA está sujeito a condições compatíveis com as 
concedidas pelo BID à Un ião, conforme o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº. 2248/OC-BR 
firmado entre a UNIÃO e o BID, inclus ive no que se refere a cobrança de juros, comissões, taxas e 
demais encargos e prazos de carência e amortização. 

SUBCLÁUSULA OITAVA - O MUNICÍPIO somente poderá ter acesso ao um novo crédito 
quando pelos menos 75% (setenta e cinco por cento) do crédito aberto em favor do MUNICÍPIO 
referido na SUBCLÁUSULA SEGUNDA desta CLÁUSULA tenha sido comprometido e 50% 
(cinqüenta por cento) do mesmo tenha s ido desembolsado. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos do financiamento liberados pe la UCP, bem como aqueles de 
contrapartida do MUNICÍPIO, serão depositados na conta vinculada ao Projeto, mantida na CAIXA, 
sob o n.º 165-0, Agência nº 003 1-0. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O crédito referido no caput da CLÁUSULA PRIMEIRA será 
liberado ao MUNICÍPIO, de acordo com o cronograma físico-financeiro do Projeto, observadas as 
dispos ições legais e as normas do Programa para a liberação de recursos, aplicando-se, no que couber, 
as regras contidas no Capítulo VI, das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo nº. 2248/OC-BR, 
firmado entre a UNIÃO e o BID. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos serão colocados à disposição do MUNICÍPIO até o 
segundo dia útil subseqüente ao recebimento, pela CAIXA, do crédito da parcela autorizada pela 
UCP, mediante crédito em conta do MUNICÍPIO vinculada ao Projeto. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Para efeito de apuração e atualização do saldo devedor, cada um dos 
valores liberados em reais será convertido, na data dos efetivos créditos, na conta do MUNICÍPIO 
vinculada ao Projeto, em dólares, com base na taxa cambial de compra dessa moeda, praticada no 
mercado de câmbio de taxas livres, relativa à posição de fechamento, divulgada pelo Banco Central do 
Brasil para o dia da internalização dos recursos oriundos do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 
2248/OC-BR firmado entre a UNIÃO e o BID, utilizados na liberação ao município. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A partir da segunda liberação de recursos, a liberação de cada parcela 
subseqüente estará condicionada à correta aplicação da parcela anterior, obrigando-se o MUNICÍPIO 
com base nos documentos relativos aos pagamentos efetuados em seu nome, a encaminhar, 
periodicamente, à UCP, por meio da CAIXA, demonstrativos de pagamentos sufic ientes à 
comprovação da aplicação do crédito e da correspondente contrapartida de recursos próprios. 

fo 
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SUBCLÁUSULA QUINTA - O valor da contrapartida de recursos próprios, a que se refere a 
SUBCLÁUSULA QUARTA desta CLÁUSULA deverá corresponder a, pelo menos, 10% (dez por 
cento) do total dos investimentos previstos no Prqjeto. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Caso durante a execução do projeto ocorra valorização do real perante o 
dólar, o percentual de contrapartida do MUNJCÍPIO deverá aumentar até o montante necessário para 
garantir a plena execução do projeto. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A correta aplicação a que se refere a SUBCLÁUSULA QUARTA 
desta CLÁUSULA abrange a utilização dos recursos deste CONTRA TO OE SUBEMPRÉSTIMO 
somente para o pagamento de bens e serviços originários dos países membros do BTO 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CAIXA efetuará débito na conta do MUNICÍPIO vinculada ao 
Projeto para pagamento diretamente aos fornecedores de bens e serviços amparados no Projeto, 
mediante a apresentação da documentação legal, com a confirmação do recebimento dos bens e/ou da 
prestação dos serviços contratados, complementada pela autorização para efetivação do pagamento ao 
fornecedor, estando os documentos firmados por servidor detentor de competência formal para prática 
desses atos. 

CLÁUSULA QUARTA - O Município autoriza a CAIXA a efetuar débito em sua conta corrente 
vinculada ao Projeto, nos valores previamente depositados, que bastem às amo11izações do 
empréstimo e dos encargos correspondentes, nas datas de exigibilidade. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos necessários ao pagamento de amortização do principal 
deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO e dos encargos, deverão ser aportados em tempo hábil, 
de acordo com o estabelecido no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº.2248/OC-BR firmado entre a 
UNIÃO e o BID, e calculados conforme as disposições contratuais, mediante crédito na conta do 
MUNICÍPIO vinculada ao Projeto, mencionado na CLÁUSULA TERCEIRA. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO deverá ser 
amortizado pelo MUNICÍPIO mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, na 
medida do possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga no dia 15 de junho de 2015, e a 
última até o dia 15 de dezembro de 2029. Caso ocorra a prorrogação do prazo de execução, na forma 
prevista na SUBCLÁUSULA TERCEIRA da CLÁUSULA PRIMEIRA, e após aprovação do BID, 
poderá ocorrer a prorrogação do prazo do início da amortização, com fonnalização do ato por meio de 
aposti lamento. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O prazo da primeira amortização deverá ocorrer não mais do que 
seis meses a partir do término do prazo de utilização do crédito aberto ao MUNICÍPIO previsto na 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA da CLÁUSULA PRIMEIRA deste CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO. A prorrogação do prazo de desembolso, caso ocorra, não implica 
automaticamente na prorrogação da data de pagamento da primeira quota de amortização. 

CONTRATO em conformidade 

OL 10--. ,-u ~ ---- 4 



Contrato de Subempréstimo 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal 
dos Municípios Brasileiros 

Município de Fortaleza/PNAFM li 
Contrato nº. 0349344-26 

SUBCLÁUSULA QUARTA - O prazo da última amortização não poderá ultrapassar a data de 
l 5/12/2029. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - O principal da dívida, apurado em dólares, com base em cada 
liberação, mais os encargos previstos neste CONTRAT.O DE SUBEMPRÉSTIMO, serão pagos pelo 
contravalor em reais, com base na taxa cambial de venda dessa moeda, verificada no mercado de 
câmbio de taxas livres, vigente no dia útil imediatamente anterior ao dia do efetivo pagamento, 
tomando-se a taxa de fechamento, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

CLÁUSULA QUINTA - Sobre as parcelas liberadas incidirão juros remuneratórios ex1g1ve1s, 
inclusive, durante o período de carência e no período de amortização da dívida. Tais juros 
remuneratórios incidirão sobre os saldos devedores diários deste CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO e serão idênticos aos cobrados pelo BID à União, conforme o Contrato de 
Empréstimo descrito no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº. 2248/OC/OC-BR firmado entre a 
UNIÃO e o BID. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os juros serão pagos semestralmente nos dias 15 dos meses de 
junho e dezembro de cada ano, a partir de 15 ele dezembro de 201 O. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CAIXA informará ao MUNICÍPIO a taxa de juros aplicável para 
cada semestre. 

CLÁUSULA SEXTA - Sobre cada parcela liberada poderá incidir até 1 % (um por cento) a título de 
despesas com inspeção e supervisão do BID, e será pago pe lo MUNICÍPIO mediante desconto a ser 
efetuado pela CAIXA, no ato de cada liberação. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A incidência do percentual disposto no caput poderá ser dispensada, 
total ou parcialmente, a critério do BID. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Sobre o saldo não liberado do crédito aberto, conforme a CLÁUSULA 
PRIMEIRA deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, incidirá comissão de crédito de até 0,75% 
(setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, a ser paga pelo MUNICÍPIO, cujo percentual será 
informado ao MUNICÍPIO, pela CAIXA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A comissão de crédito será devida a partir de 60 (sessenta) dias após 
a data de assinatura deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, até a liberação total do crédito ou 
até o cancelamento do saldo não utilizado, exigível do MUNICÍPIO nas mesmas datas estipuladas 
para o pagamento dos juros remuneratórios. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A comissão de crédito prevista nesta cláusula será calculada, para 
cada semestre, com base no saldo diário não liberado do crédito abe1to. 

CONTRATO em conformidade 
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SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A incidência do percentual disposto no caput desta CLÁSULA 
pode ser dispensada, total ou parcialmente, a critério do BID. 

CLÁUSULA OITAVA - O MUNICÍPIO pagará à CAIXA, a título de remuneração pela prestação 
de serviços de agente financeiro e co-executora do Programa, comissão calculada sobre o saldo 
devedor deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, apurado nas mesmas datas de pagamento de 
juros, sendo: 

a) Comissão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano, durante o período de desembolso do 
respectivo contrato de subempréstimo e até a primeira amortização; 

b) Comissão de 0,3 % (três décimos por cento) ao ano, nos anos seguintes, até a total liquidação 
do saldo devedor do subempréstimo. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Entende-se como saldo devedor para formação da base de cálculo para 
apuração da remuneração a que se refere esta CLÁUSULA, a soma das parcelas vencidas e não pagas 
e das parcelas vincendas, devidamente acrescidas de todos os encargos previstos nesse CONTRATO 
DE SUBEMPRÉSTIMO. Para efeito de apuração da remuneração da CAIXA, não se aplica o 
cálculo pró rata dia cio saldo devedor. 

CLÁUSULA NONA - Sobre as obrigações em atraso, além dos encargos previstos neste 

CONTRA TO DE SUBEMPRÉSTIMO, incidirão juros moratórios de 1 % (um por cento) ao mês, até 
a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de inadimplemento do MUNICÍPIO, nas datas aprazadas, de 
qualquer das obrigações assumidas neste CONTRA TO DE SUBEMPRÉSTIMO, o MUNICÍPIO 
desde já cede e transfere à UNIÃO, em caráter irrevogável e irretratável, a título pró solvendo, os 
créditos provenientes das receitas a que se refere o a11igo 159, inciso 1, alínea b, da Constituição 
Federal, que se façam a sua conta de depósitos mantida junto ao Banco do Brasil S.A., podendo a 
CAIXA requerer a essa instituição, em nome da UNIÃO, o bloqueio e a transferência dos valores 
necessários à cober1ura das referidas obrigações. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O bloqueio e a transferência à CAIXA dos valores necessanos à 
cober1ura das referidas obrigações será processada na forma do acordo operacional firmado entre a 
CAIXA e o Banco do Brasil S.A., em 23 de março de 1998. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Como garantia adicional, em caso de inadimplemento, fica a 
CAIXA autorizada, ainda, a requerer, em nome da UNIÃO, a transferência de recursos existentes, ou 
que venham a ingressar, na(s) conta(s) do MUNICÍPIO, sob o nº. 599-0, Agência 0031-0, da Caixa 
Econômica Federal ou outra(s) que venha(m) substituí-la(s), especialmente as que se referem os 
artigos 156 e 158 e 159 (§ 3º), da Constituição Federal. 
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SUBCLÁUSULA ÚNICA - O MUNICÍPIO se compromete a comunicar previamente à CAIXA 
qualquer modificação do número da conta, da agência ou da instituição depositária a que se refere o 
caput desta CLÁUSULA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - O MUNICÍPIO se obriga a fornecer à UNIÃO, à CAIXA e 
ao BID, prontamente, todas as informações que lhe forem solicitadas acerca deste CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO e permitir à UNIÃO e ao BID a realização de inspeções técnicas, financeiras e 
contábeis, com livre acesso aos empreendimentos financiados e aos arquivos e documentos 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - O MUNICÍPIO se obriga a manter um sistema adequado de 
controles internos contábeis e administrativos, o qual deverá estar organizado de modo a prover com 
base na documentação, as informações necessárias à comprovação das transações ocorridas no âmbito 
do Projeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - O MUNICÍPIO se obriga ainda a: 

a) Consignar nos seus orçamentos as dotações relativas ao ingresso de valores provenientes do 
CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO e quantias suficientes para o atendimento da contrapartida, 
bem como para cobrir amortizações e encargos financeiros deste CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO; 

b) Sempre que possível, observada a viabilidade econômica e financeira, segurar e manter 
segurados os bens financiados com recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, por 
valores compatíveis com as práticas de mercado e dentro das possibilidades existentes no país, a fim 
de protegê-los contra eventuais riscos; 

c) Executar o Projeto com diligência, eficiência e de acordo com as práticas adequadas de 
administração gerencial, técnica e financeira; 

d) Conduzir as licitações e a contratação de serviços com a adoção de critérios de eficiência e 
economia e, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos nos documentos do PNAFM, 
especialmente as Políticas do BID para a aquisição de obras e bens, bem como de seleção e 
contratação de consultores, sendo que o MUNICÍPIO poderá utilizar legislação federal em lugar da 
legislação pública internacional desde que por montantes inferiores aos limites estabelecidos pelo BID 
para uso obrigatório das suas Políticas; 

e) Encaminhar as demonstrações financeiras do Projeto, por meio da CAIXA, na forma e prazos 
estabelecidos pela UCP, indicando o uso dos recursos do financiamento e da contrapartida, conferidas 
e firmadas pelo representante legalmente constituído pelo MUNICÍPIO; 

f) Seguir as normas e procedimentos estabelecidos pelo BID e pela UCP para o PNAFM; 

g) Apresentar os relatórios de progresso do Projeto, na forma e prazo estabelecido pela UCP; 

h) Apresentar relatório final, após a liberação, pela CAIXA, da última parcela deste 
CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, na forma e prazo estabelecido pela UCP; 

i) Participar dos programas de treinamento que serão promovidos, com apoio da UCP e da 
CAIXA; 

CONTRATO em conformidade 
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j) Utilizar os bens e serviços financiados por este CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO 
exclusivamente na execução do Projeto; 

k) Permitir que a UNIÃO, a CAIXA e o BID examinem os bens, os locais e as obras do 
Projeto, quando julgarem necessário; 

1) Contratar auditores individuais ou firmas auditoras, quando necessário, para auxiliar a 
Secretaria Federal de Controle no exame, ex-post por amostragem, da documentação relativa à 
comprovação dos gastos constantes dos demonstrativos de detalhamento de despesas; 

m) Avaliar a qualidade dos serviços prestados e dos bens fornecidos no âmbito do Programa; 

n) Adotar critérios de eficiência e economia nos contratos de construção e de prestação de 
serviços, bem como em toda compra de bens para o Projeto; 

o) Operar, conservar e manter os bens e as obras financiados por este CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO, de acordo com normas técnicas de aceitação geral aplicáveis a cada caso; 

p) Manter a existência legal da Unidade de Execução Municipal durante todo o período de 
execução do Projeto; 

q) Manter a constância na Lei Orçamentária Anual do MUNICÍPIO da previsão para receber os 
recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO e apo1tar a contrapaitida; e, 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - Durante a execução do Programa, a Secretaria Federal de 
Controle examinará, por amostragem, a documentação inerente aos pedidos de desembolsos 
submetidos ao BID durante cada semestre, emitindo um relatório sobre a mesma dentro do prazo de 
noventa dias da data da conclusão do respectivo semestre. O MUNICÍPIO, quando solicitado pela 
UCP, contratará auditores individuais ou firmas auditoras para auxiliar a Secretaria Federal de 
Controle no desempenho dessas funções, devendo utilizar recursos próprios para o pagamento desses 
serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - Os registros contábeis detalhados do Projeto serão realizados e 
mantidos pela CAIXA, na forma estabelecida pela UCP, de modo a: 

a) Permitir a identificação das quantias das diferentes fontes alocadas ao Projeto do 
MUNICÍPIO; 

b) Consignar os investimentos no Projeto, tanto com os recursos deste CONTRA TO DE 
SUBEMPRÉSTIMO como com os recursos de contrapartida a cargo do MUNICÍPIO; 

c) Conter os detalhes necessários à identificação dos bens adquiridos e dos serviços contratados; 
e, 

d) Demonstrar o custo dos investimentos no Projeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - A UNIÃO se reserva ao direito de suspender as liberações das 
parcelas deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, se o BID suspender os desembolsos previstos H 
no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº. 2248/OC-BR firmado entre a UNIÃO e o BID. ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - A UNIÃO poderá suspender os desembolsos na conta deste 
contrato e/ou considerá-lo vencido, assim como exigir o total da dívida dele restante, independente de 
aviso ou notificação, ocorrendo o não cumprimento de qualquer das obrigações do MUNICÍPIO, 

CONTRATO em conformidade 
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CAI Contrato de Subempréstimo 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal 
dos Municípios Brasileiros 

Município de Fortaleza/PNAFM li 
Contrato nº. 0349344-26 

assumidas não só neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, bem como em outras que tenha 
firmado ou venha firmar com a UNIÃO, tanto quanto em qualquer dos casos em que ocorra 
antecipação legal de vencimento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - Os recursos relativos à execução do presente CONTRA TO, no 
exercício inerente ao primeiro ano de financiamento, e, nos exercícios seguintes, deverão estar 
incluídos em dotação orçamentária específica do Ministério da Fazenda. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CAIXA, às expensas do MUNICÍPIO, providenciará a publicação de 
extrato deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO no Diário Oficial da UNIÃO, nos termos do 
disposto no art. 61 , § 1 º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA - Este contrato terá vigência até 15 de dezembro de 2029 e, 
poderá ser rescindido pelas partes, com consulta prévia ao BLD, a qualquer tempo, sem implicação à 
CAIXA, de penalidade de qualquer espécie. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Na ocorrência de rescisão, independente do motivo ou causa, aplica-se o 
disposto na CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA - Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para a 
solução de quaisquer questões decorrentes deste CONTRA TO DE SUBEMPRÉSTIMO, com 
expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO, em cinco vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

Testemunhas: .\\Q~ ~~º"°'- . 
NARA Fuiv'iA Pit12..o, Diwr-MJ1vv ,.._ S 

e: ''--VA 
RG: 02~3608320039 
CPF: O~J.. 1..53, 62,:3 - 30 

CONTRATO em conformidade 
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Fortaleza, 01 de abril de 201 µ 

Prefeita Municipal 
Município de Fortaleza 

~ toGJt ~ 
VÍE.~ Lõ11=1 kA-voR
RG: .2C0500.)..,09E,J L:2.. 
CPF: 0:2.,:J. OU). JS~ - -2.,--=J-
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1<1.; DATA OE CONTRATAÇÃO: 16,0l/2011; N. AG~NC IA: PRACA 00 AVIAO. GO: N. BEM: 9.9220.0001Jl9-2. IMO\'f.l.: 
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IS, . GAMA. nacidod, ~e GAMA; UF: llF: ADQUIR ENTE: E:oldó • 0 • '" __.. ""°"" • 
lumos Emp. lmob. LIC!a, VALOR: 162.000,00; FORMA DE VEN• g~~;E VÊ~M~~,\~: w~~8:E :E: 8tr:1~;~1ªp~~~~ 
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VEL: AY. Prd. Jo.1o Piub T. Fdbo Qd.Ol Ll•l l, • 1kb. n:t cidade de ~~-:i!.3~ .. ~d~~c LJ~
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APARECIDA OE GOIANIA: UF: GO: ADQUIRENTE: Athdo Au· 1 ! · C · VALOR 4l J28 OS FORMA DE VEND C 
•u,io Fuon~o Onrbosn, VALOR. lS 60 1,00, FO~MA DE VENDA: ,~,;t~c;.°'rüb~~: OAT_,; OE coJTRATAÇÃO:. n,Ô212~i1: ºir 
~On!"'<Ttnm Pubhco; DATA DE CONTRATAÇAO: 2 2102/20,11. N. AGE.'1CIA: ANIIANGUE,I\A. GO; N. DEM: 9.9220.0007234,J, 
AGENCIA: COIMORA. GO: N. BEM: B 2234.0003099-9. IMOVEL: JMOVEL: Ruo f,44 Qd-57 Lt-24 •• F,iç•lvill<, n, etdadc de GOIA· 
1~ j,.y__, Qd·OS L!:!1$. Ar10-tol. An:icapri,--Y.L.Nova,_na cid~dc dc- NtA:-UF:-GO;...Al>QUJR ENTE:.- Athdo Augusto fun~do Oarbosa: 

~g~~~i~~~i/r~~~~:~1'ii~c::~~~~?a d:..~t:: ri~: ~~~~R~f tg?·OO: ~~~~: ~i,0~1~f:NCc~Trfc°lt ~1t: 
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OOUI\ADA. GO: N. DEM: 9.9ll0.00078l2-S. IMÓVEL: Rua GO· 04 •• Jd. c;o;s, li. n, cidade de !'IRES 00 RIO: Uf: GO: AD· 
31, c/GO-lO Qd,50 Lt-17, C,-8., Gu:uubu• 111. na eidad< d< GOIA· gu1REi-,'TE: Ario~ d e A,s\• Ferreira; VALOR: IS.~.00; FOR}IA 
NIA; Uf: GO: ADQUIRENTE: Rodrigo Julôo Santos d> Concctçl: E VENDA: \e~• Dtr<t,: .DATA DE COl\TRATAÇAO: 
VALOR: MJ.646.00; FORMA DE VENDA: Vendo Oirctn; DATA lJE lS/021201 1; N. AGciCIA: SERRA DOURADA, GO; J:1· BEM: 
COt-.'TRATAÇÀO: 211021.lOI I; N. AGÊNCIA: COIMBRA, GO: N. :lJJ ~ºlN~iAv~ig ~õ1!~U~ ~:

2w-~õot·/~i~·t 
DEM: 3. 1550.0003242-l. IMOVEL: Rua L<ran Qd-04 L1·7!1', AplC M>rly Ferreiro Lemes; VALOR: 4).ooo;oo: FOR~1A DE VENQA: 
304. Ed. Gu.sran1s l B1-2A. Gurinnis. R~,s, Cam;as, ~n Cl~3dc de Vcnd~ Oirc,3. DATA OE CONTR.ATAÇAO: 24/0l/20ll ; N. AGEN· 
GOIANIA; UF: CO: ADQUIRENTE: Wcltton de Ar.auJo, Oroto: VA• C IA: BURITJ SHOPPINv. GO; N. BEM: S.13<0.0003087-7. 1.V.Ó· 

~JR~~·rg~=ti~~to:°E~~i:C~co~tl:ci:~1t;1r:>t: ~.°é/C:;: J;~at~~tlt!-7° 6'0:ºl8\J;n~r:iA~;_c\~~~~'.!; 
DOURADA. GO: N. OEM: 8. 2S30.002J7l0.2. IMOVêL: Rua 26•A CAMPOS: VALOR: 91.71~57: FOilMA ~ E VENO~: Vend• Oircu; 
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GERÊNCIA DE FILIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES EM BRASÍLIA 

IH; fll'IC.\ (,;,\O 

No Extt1.to « Contn10 - Proc:cuo 7066.0t..t7SS.01n010, publia.do no DOU n' 6S. de: S/0412011. Scç~o l . p!l:, 59, fica rctilic11do pa.~ 
iodo cfci10, conforme :i seguir: 

ê XTRATO OE RêGISTRO DE PREÇO 
Ala 83612011 - Pro«:uo: 7066.Dt.47SS.OlnOJO; MQdalid3de: rrcglo Etc:rônico: 027n066-20IO: Enqu:idramen10 Lcg:il: Lei 

10.520/2002 c/c Dcc-rclo 3931/2001; Fornecedor: Oisuibuidora S.~·1. Lida. ME.; Vi~tnc;i3: 12 (doie) meses, a comir d11. publiciç.!o no DOU do 
di1 OS/04/2011. Objeto: Rcsistro de preços., pelo pruo de 12 (dote) mcKJ. p:ua íomccimento de mucriais promocionais: camiKW VIP e 
c:unÍS,l.$ para palfocin3dor, confonnc abai•o: 

r"A\tlSA .,. \(AV"l11.tsA A ,. fl(o 

~t'!1~~ ,~'!" MASC\JU:-,.tA LOTt- 1 ,OC> 

. ~ , 11 1000 

R-i 1HlS.OO 

r"A.\lltA \'li' rr .. ,......., • .-..,·v.. 1, .. _,_, .. .. ... 
uu.ss IU IHSll.00 

CAMI.SA MTltOC(NAOOR MAS( 'U- 1 000 ..,,. c .. ,v .. 
U U,90 U U'«».00 

IU IS,ll<t 

('AMlSA P'ATkOCINADOk íl'Mr.,.1. (,00 .U IS.JS 
"lA_ .• ., 

\'AL()IC ,UTAL 

GERÊNCIA DE LICJT,\ÇÃO E CONTRATAÇÃO 
EM FORTALEZA 

EXTRATO D~ COl>TltATO 

Contntada: INOCOOP CAPIBARIDÉ LTOA. Objrto: Pre11:.ç:io de 
.serviços de 3Jmini.s1raçlo de imóv·d5 fC')idcnci:iis e condomínios e 
ccs110 de contr:1.101 de urcndamcnto rinnados oo lmbi10 do PAR -
Pro;r1JTU1 de An-cndunrnlO Rcs.idrnc.ia.t. no ~tado do Mannh!o J 
C«dcnd,mcnto Ol J/2010. Procmo: 70JO.Ol.20Y l.07n010 • RESI· 
DENCIAIS LENÇOi$ MARANIIENSES. RIO PINDARÊ e RIO 
TOCANTINS: 01b de u.s.in1tvn: 07J04l2011 - Villn.ci.a: 12 mocs. 
c-ontados a partir de 01/0712011 hem orrament.!rio: 5605-S J - U i 
S,61.;19). Procmo: 7030.01.lOYl.0812010 • RES ANALUZ: Dai, de 
usin3:ura: 07/0412011 - Vigfoda: 12 mdCS. contad0$ a puiir ôc 
I.Sl'D812011 hem orc.amentirio: S605-SJ r,occuo: 
7030.01.209 1.08/2010 • Lei 8.666191. 

UlllCl,00 

P,oc-cs.so: 7058.02.2900.02'2010: Ata de Registro de Preços 
1)22/201 1; Ordem de fomeclmcoto n• 0922.029.2010. 1. 
0922.029.20 10.2 e 0922.019.2010.4; Con11'1ada: Cri( Aplíe- e 

~0:i~n~d:~f:~~1t d~°'ê~!:'c~!º :;:m:t~~fc~d:,~,~:I~~ 
tnmic<> 029/2010; Quan,idadeJ por icem. v1l0tu uoiwios t daas de 
C'Onln.J..a.ç::lo uc.onltlm+sc: 1fiudos n<> mu~I da RSNLogi111ca.lPO: 
Valores Toais: RS 62.21}.77. RS 19.781,42 e R.$ 31.006,40, rc,. 
pcc1ivamcn1c; Item orç.amc:nlârio: 3102-0 1; Assin:ilur.u: 11/04/ll, 
1210.U II e ISJ04111. uspcclh~me:ntc. Pruo de cntre,lfu.ccuct<>: 30 
diu, 

Proce»o:: 7058.02.2900 Ol/2010; Ala de Retislro de Preç0$ 
923/lOI I; O<dcm de Fcmceim«r.o n' 092l.Ol9.2010. I ; Con:nuuda: 
lnd1htria e Comércio de Móveis Naç~o ttd1 - EPP; Objc10: for
nceimc-n:o de mobili!tio p3dr.1Q CAIXA p.:ira Ag, J:,rdim Pf:in.1ltolRS: 
Modalidade: prcglo elcuõnKo 029/2010; Qi,sn1ic:bdc., por item. q. 

l0tc-s u:iitirios e datas de con1ra!aç1o encontram-se d iu dos no mural 
da RSNLogiuicalPO: Valor To13J: RS 16.25 t ,20; llc-m orçamentitio: 
3102--01: A1.s.fo:i1un: 13104/ 11. Pn.:r:o de enlfcga.lc.a.«uç.lo:. }O dias. 

-~------~-------

Nº 76, quana-ftira, 20 de abnl de 20 11 

prcc.SO ele1r6n,co 029/?0IO, Qu.1n1idadt$ por 11em, ,a1orcs 111ai1:s.no5 e 
duas de co:unuaç4o encontrlm•sc 1fi,odos no mural d.:a RSNLo
i:ÍS'.iclllPO: V:1.lot To:.:il: RS 34.564.79; Item orçnmcnli rio: 3102-0t; 
A.s.siMtura: 1310-l/ l l. Pr.uo de c:trqa/n«utlo: 10 d1u. 

· GERÊNCIA DE FILIAL DE LICITAÇÕES 
E CONTRATAÇÕES EM RECIFE 

EXTllATO l>E DISrEKSA DE LIC ITAÇ,\O 

Objeto: Ex~çlo de rtfomu c!-o imó,·cl pan installç.lo ~ no,.; 
Ai;Cnci:i Slo Gonçolo do Am:imntc/RN. Emprcs:s Con1r.11.:ida: VU
NIO CAVALCANTI & CIA LTDA, CNPJ n• 10.978.68210001·65. 

'olak,r .:1~1: Rl~2l.770:SI. Enquad:amêiifo~Anijo2,.1nciiõ 
V d.:a lei 8.666193. llc-m Orçament:rio: 6103-0 1 e 3102·01. Prn o de 
Vi.:enci:i: 360 dias :i eonu r a p1r1ir da tl.$Sioa1ur1. Dat~ de MYin11ura: 
18/04/20 11. freemo: 7073.0l. 171 l.lnOn. 

REGIONAL DE SUSTENTAÇ,\O AO NEGOCIO DE 
GOVERNO EM FORTALEZA 

EXTRATO l>E CONT RATO 

Co.ntnto de Subcm.prts:imo: !-. .... OJ.;9)44-26; Obje10: f~"Kiamcnto 
no lmbito do PNAFM; P.u1c~: Unifto, como c.rcdor:t, reprcscnt::ida 
pcl11 Caixa êconõmic11 f«tcra1, CNJ>J N". 00.360.JO,S/000 1-04, e o 
Muaidpio de fonalen. CNPJ N4" 07.9S4.60.st0001+60, e0m0 dcvc:
dor: V.1.lo, 4'o Firw,ciameruo RS )5.000.000.00 (uinra e cinco milhões 
de reais); Vdor d;s contr:p.,nida municipal: RS l.88Jt888,90 (Lrcs 
milhões. o itocentos e oitenta. e oito miJ. oitoc:entos e oite:1ta e oito 
rc:ais e n0\·en1:1 «atnos): Rt:pre1enu.~1n: Pela CAJXA, Odilon Pird 
Soa1a. Supcfintcndcn1c Resiona.1; CPF t--.. 17n.S20.17l-l 4 e pelo 
devedor, luiziannc de Oliveira. Lins, Prcfciu,. Municip:if. CPF t;•. 
382.085.633-IS; Vigfoci.a:IS/1212029; Data da usin.an,r1.: 
01/IMllOII. 

REG ION AL DE SUSTENTAÇÃO AO NEGÓCIO 
DE GOVERNO EM SALVADOR 

AVISOS DE C:A,'óCl:LA~ll:i'rro 

• CTR:0229686-'27/07, C<>ntn1tintc : .Ministério do Esponc • 
contnuado, munidpio de Muliípc ·Oa. DOU de Ol/03/2011. $Cç.lO J. 
Pãgin.i 68. Cancelamos a pybfj~ de P'O"'OC,ç-to de vigência· re
la.tiva ao con1n10 supra mcnc,oni.do 

C..IR:0247732·(,6/07. Con1nuu11e : Ministério do Espot1t , 
conUllllldo. município de Virm d• R~•-Oa. DóU d< 01/03/lOII. 
seç;lo l. P'a:ina 68 Cancelamos a pubtica.çJo de prorrog,ç lo de 

\•ii;t ncii Cito:9~;::.~t~:.·Ó>~1~1
1~~~~º~

1
t .fi·ni1tttio d8.$Cid-,dei • 

cooW•lado, munkipio de Vinca cb. Roça.·8 a DOU de Ol/0)'2011, 
s,eç.JO 3, P.á_Jin.:a 68. Cancc:famo a public~çao de pron"Oa:11ç.!o de vi • 
g(ncia rclallVI\ 110 con1n110 su1,u mencion..ido 

Sf.Rc;Jo HfNRIQUE Mfkl.O ARAt)JO 
G.:rcn1c 

REG IONAL.DE SUSTENTAÇÃO AO 1'"EG9(:IO· 
CO~HJNICAÇAO E MARKETING EM BRASILIA/OF 

EXTRATO DE CONTRATO 

Con1ra111da: Chuph Promoções e êvcnlM: objclo: pJ.trodnio 110 pro
jeco: V feira hUem~eicnal dC' Negôdos do ArtcsfflllO - írt\"NAR; 
modalidade ck lKilaflo: con.tntaçlo di~a. com inc-Ai;ibiJid.a.dc dC' 
Jicitaç!o. conforme 1.11, 2S, da lei 8.666/93: vilor. RS S-0.000,00 
(Cinquenta mil re3is): d:lla da 1.uina1ur01: 14/04/2011; nUmero e data 
do empcrJ-.o: o empenho é fci10 com a a.prcscolaçlo da Íalura. 

REGIONAL QE SUSTENTAÇJ\O AO NEGÓCIO 
DE ALIENAÇAO DE BENS MOVEIS E !MOVEIS 

EM BELO HORIZONTE 

t:XTRATO D( DISPE'.XSA DI; LICITAÇÃO 

Objc1c: Proct"50 7244.002.20 11 Oi~pcn.5:1. a p3.rtir do din 20/04/2011 
p:it3 a venda diret:t os imó,·eis remanc.scentcs da Concorrência PU
blic..a 002FZOl 1 Os ikn.s que nlo obthen.m proposta foram os de n• 
04, 05, 07, 13. 17, 20, 23. 24, 25, JJ. ) 6, l9, 44, 4S, 46, 47, 48, 49, 
~~~~~~~-~~K~A~~U~~ 
80, Sl, 86, 90 •. func!imeola<lo legal; Anigo 24 CS. ki 366619J.Ra-
1ificado p0(" Angdo de faria fcmandc, • Gerente svb.sti1u10 cvenl'uaJ. 
Objelo: Proccuo 7244.003.2011 Oi.5pcns3 :a p.,ttir do dia 20I04nO 11 

pira a vcoda ~i:eta os imó\•c-is rem~nc:seen:õ cb Coneor.ê::tcia Pú
blica OOJ/2011 Os itens que nlo obü,·eram propo~.a íor2m os de n• 
03, 04, 19. 20, .Fundamcotaç.,o !es;nl: Anico 24 d,3, lei S66619l.R:i-
1ificado por Anl::elo de Faria Fernanacs - Gcrenie subsciru:o even
tual• 

E.s1c docvrnenio pode ter vcritie:ido no cn.dcrrço c-lcuõnico h11p:J/www.in.p~1'.:nl, 
p<lo eooi,o 00032011042000090 

Ooeumen10 a.s.sinado digitalmente confonne ~1P 0 1 2.?00-2 de .t:,.,1>,12001. que u·uutwi .. 
Jnfr3cstrutufl\ de Ch,Wt$ PUblic:l.5, 01'3Sileira • ICP-:Jr,u:1 

. Y,· 1 .... 
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.i'tD\ Prefeitura d e 

~ Fortaleza 

Ofício nº 182/11 - UEM/PNAFM 

A llma. Sra. 
Mercya Benevides 
Chefe da Célula de Contabilidade 
Secretaria de Finanças - SEFIN 

• . . . 

Fortaleza, 03 de maio de 2011 

Assunto: envio do contrato original referente ao PNAFM li e sua respectiva 
publicação .. 

Prezada Senhora, 

Cumprimentando-a cordialmente, a Unidade de Execução Municipal através do 
Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros - PNAFM, vem através deste, enviar 0l(uma) via original do contrato de 
subempréstimo no valor de R$ 35.000.000,00 ( trinta e cinco milhões) que entre si 
celebram a Caixa Econômica Federal e o Município de Fortaleza, no âmbito da 2ª fase 
do Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros - PNAFM, bem como, sua respectiva publicação no Diário Oficial da União 
no dia 20 de abril de 2011, para seu conhecimento e consequente inclusão nos arquivos 
nesta Secretaria. 

Agradecemos desde já a sua colaboração. 

';tlL__ J~ --? 
I 

Edlene Valente Benevides 
Coordenadora Financeira da UEM/PNAFM 

Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios 
Brasileiros - PNAFM 

Rua Monsenhor Bruno n2 819, Bairro: Meireles 
Telefone: 85.3452. 72. 77 /3261. 79.25 
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p·QDER ·EXECUTIVO 
1 I · GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI Nº 9.631 DE 05 DE MAIO DE 201 0 

Declara de utilidade pública 
o Instituto Leonardo Murial0 

do. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARf\ MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Leonardo 
Murialdo/Centro Social Murialdo, pessoa juridica de direito 
privado, de caráter beneficente, filantrópico, sem fins lucrativos, 
corn secJe e foro na cidade de Fortaleza, portador do CNPJ.sob 
o nº 88.H37.780/0013-60. Art. 2º - Esta Lei entra em vigot' na 
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA; em 
05 de maio de 2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA 

~ j 

*'** *** *** 

LEI Nº 9.632 DE 05 DE MAIO DE 2010 

Declara de util idade pública o 
Conselho das Comunidades do 
Papoco. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho das 
Comunidades do Papoco, pessoa j uridica de direito privado, 
filantrópico, de caráter educacional, cultural e assistencial, sem 
fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Fortaleza, porta
dor do CNPJ sob o nº 35.026.038/0001-18. Art. 2° - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as dispo
sições ern contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 05 de maio de 2010. Lu izianne de Olivei ra 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. ......... 

LEI N° 9.633 DE 05 DE MAIO DE 201 O 

Declara de utilidade pública o 
Centro Cultural Capoeira Água 
de Beber. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Cultural 
Capoeira Água de Beber, pessoa jurídica de direito privado, de 
natureza assistencial, sem fins lucrativos, com sede e foro na 
cidade de Fortaleza, inscrito no CNPJ sob o nº 04.975.550/ 
000HJ7. Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições ern contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 05 de maio de 
2010. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

LEI Nº 9 .634 DE 07 DE MAIO DE 201 O 

1w1Mi Auto.iza o Poder Executivo ;; 
contratar financiamento Jlmto à 
União, por meio da Caixa Eco
nômica Fe:deral, na qi..:alidnde 
de Agente Financeiro, e a ofc. 
recer garantias, na forma quf: 
indica, e dá outrns providún · 
cias. 

FAÇO SABER QUE A CÂMAl~A MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair 
e a garantir financiamento junto à União, através da Caixa 
Econômica Federal, até o valor de R$ 52.000.000,00 (cinquen
ta e dois milhões de reais), provenientes do Banco lnternrneri
cano de Desenvolvimento (BID), destinados à aplicação n íl 

execução de projeto integrante do Programa Nacional de Apoio 
à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiro~ 
(PNAFM). Parágrafo Único. Os recursos r1::su lta11tes da opera· 
ção de crédito autorizada neste artigo serão obrigatoria111e11te 
aplicados na execução de projetos a que se d<~stina. Ar!. 2" -
Para garantia do principal e dos encargos do financiamen!o. 
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder 'JU trnnsfe .. 
rir à União, em caráter irrevogável e irretratável, a tilulo pró
solvendo, os créditos provenientes düs receitas a qLIe ·;e rete
rem os arts. 156, 158 e 159, inciso 1, alínea "b" e§ 3º oa Cons
tituição Federal. Parágrafo Único. O procedimento autorizado 
no caput deste artigo somente poderó ser adotado na hipótese 
de inadimplemento, no vencimento, das obrigações pi'.lctuadas 
pelo Poder Executivo, ficando a Caixa Econômica Federal 
autorizada a requerer, em nome dr:i União, a transferôncia dos 
referidos recursos para quita~:ão do débito. J\rt. 3" . Os recursos 
provenientes da operação de crédi to s~rão consignacJos :::,r.10 
receita no orçamento do Municipio de Fortaleza ou em c:réd;tos 
adicionais. Art. 4º - O orçamento do Munici;1io co11:;1ynaró, 
anualmente, os recursos necessários ao uter1dirner.lo dn con 
trapartida financeira do Município, no projeto, e das despesas 
relativas à amortização do principal, juros, e os denmis encm· 
gos decorrentes da operação de crédito autoriz.adiJ por f!i;ta 
Lei. Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data de s11r1 public:.içi.io, 
revogadas as disposições ern contrório. PAço· OI\ PRI: FEITlJ 
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de maio de-: 2010. Lu:
zianne de Olivei ra Li ns - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTA
LEZA. 

LEI COMPLEMENTAR Nº 0079 De 07 OE MAIO OE 2010 

Altem o inciso li e o§ 2" do wt 
132, e o art. 138 du Lei Com-· 
plementar 11 º 00H2/09. quu insti
tui o Plano Diretor Participnlivo 
do Município de Fort;:i leLa e dâ 
outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICll'.C,L DI: 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A Sf.GUIN1E LEI: 
Art. 1" - O inciso l i e § 2" do art. 132 da Lei Comp:e1r1eP\ar n" 
0062, de 02 de fevereiro de 2009, passam a vigorar corn u 
seguinte redação: "Art. 132 . ................. ........ ............. .. 11 - e5mr 
a ocupação consolidada hó, no mínimo, 5 (cinco) anos. conla
dos até o inicio da vigência da lei especilicn que regulamentar 
a ZEIS; .................. ...... .... .. ...... ....... . § 2" - Fica vedétdo o rc -
membramento de lotes. que resulte em ,lrea maior que 150rn' 



CONTRATO DE SU BEM PRÉSTIMO - SEC UNDA FASE DO PNAFM 
Co ntrato nº. 0473.892-83 

CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA, NO ÂMBITO DA 2ª FASE 
DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS 
BRASILEIROS 

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, doravante denominada CAIXA, representada por seu 
Superintendente Regional , PAULO LEONEL DE SOUZA MENEZES, brasileiro, casado, economiário, 
RG nº. 2013859571 SSP/RS e CPF nº. 332.901 .210-20, de um lado, e o MUNICÍPIO de 
FORTALEZA CNPJ nº. 07.954.605/0001-60, doravante denominado MUNICÍPIO, representado por 
seu Prefeito , ROBERTO CLÁUDIO RODRIGUES BEZERRA, brasileiro, casado, médico, RG nº. 
92021001415 SSP/CE e CPF nº. 542.116.383-00, de outro, tendo em vista os objetivos do Programa 
Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, e 
CONSIDERANDO: 

o Contrato de Empréstimo n.º 2248/OC-BR e seus termos aditivos, firmado entre a UNIÃO e o 
BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID, em 29 de dezembro de 2009, que 
instituiu o financiamento relativo à 2ª Fase do PNAFM, e que esses recursos serão utilizados pela 
UNIÃO na execução de projetos municipais, mediante a observância dos objetivos, diretrizes e 
exigências previstos no referido Contrato e nos documentos que o integram - Normas Gerais e Anexo 
Único, e ainda de 'acordo com o Regulamento Operacional do Programa - ROP; 

que a coordenação da 2ª Fase do Programa estará sob a responsabilidade do MINISTÉRIO DA 
FAZENDA, doravante denominado MF, por intermédio da UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE 
PROGRAMAS, doravante denominada UCP; da SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA -
SGE, da Secretaria Executiva - SE; 

que a CAIXA atuará como seu agente financeiro e co-executor do PNAFM, sob a coordenação da 
UCP, com fulcro nas disposições contidas no subitem 5.01, do Capítulo V, do Anexo Único do 
Contrato de Empréstimo firmado com o BID, nº 2.248/OC-BR; bem como, especificado no Capítulo 3 
do Regulamento Operacional - ROP, em especial nos subitens 3.01 e 3.02, resolvem e celebram o 
presente CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A UNIÃO, por intermédio da CAIXA, abre ao MUNICÍPIO um crédito no 
valor de R$ R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), que, com base na taxa de câmbio de 
compra praticada no mercado de câmbio de taxas livres, relativa á posição de fechamento, divulgada 
pelo Banco Central do Brasil para o dia útil imediatamente anterior à data deste contrato, equivale a 
US$ 10.849.012,74 (dez milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, doze reais e setenta e quatro 
centavos) de dólares dos Estados Unidos da América, para utilização em projeto aprovado pela UCP, 
no âmbito do PNAFM, doravante denominado Projeto. Salvo disposição contrária neste CONTRATO 
DE SUBEMPRÉSTIMO, o termo "dólares" significa a moeda de curso legal nos Estados Unidos da 
América. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O valor do crédito aberto referido no caput desta cláusula corresponde 
a 90% (noventa por cento) do total dos investimentos previstos no Projeto. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O prazo para utilização do crédito aberto referido nesta Cláusula se 
encerra em 30/10/2017 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O prazo de encerramento do período de utilização do crédito aberto 
em favor do MUNICÍPIO referido na SUBCLÁUSULA SEGUNDA desta CLÁUSULA poderá ser 

CONTRATO em ~º?~~m~de 

~@_/_í, -~~~1~1~E POIIPEU 

GIGÓVn=Õ' ,-, 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 



CONTRATO D E SUBEM PRÉSTIMO - SEGU NDA FASE DO PNAFM 
Cont ra to nº . 0473.892-83 

l prorrogado mediante expressa autorização do BID, hipótese em que o MUNICÍPIO será notificado 
t pela CAIXA, por meio de apostilamento. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - Os recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO não poderão 
ser utilizados para: 

a) Gastos gerais e de administração do MUNICÍPIO; 

b) Aquisição de imóveis; 

c) Financiamento de dívidas; 

d) Compra de ações, debêntures e outros valores mobiliários; 

e) Pagamento de dividendos ou recuperação de capital investido; 

f) Pagamento de impostos que não estejam associados a aquisição de bens, pagamento de 
obras e serviços no âmbito do Projeto; 

g) Financiamento de projetos que não cumpram com os critérios contidos na legislação 
brasileira sobre o meio ambiente e lavagem de dinheiro; 

h) Capital de giro, exceto o permanente e associado ao Projeto financiado com recursos do 
Programa; e, 

i) Compra de bens móveis usados, exceto no caso de equipamentos e máquinas que contem 
com avaliação técnica e econômica independentes e com aprovação prévia do BID. 

SUBCLÁUSULA ·QUINTA - A UNIÃO poderá reconhecer como gasto elegível do Projeto, para 
utilização do crédito a que se refere esta CLÁUSULA, sob a forma de reembolso ao MUNICÍPIO ou 
de cumprimento da contrapartida do MUNICÍPIO, os investimentos realizados e que tenham sido 
contratados no período de até 02 (dois) anos antes da data da assinatura deste contrato e que 
tenham cumprido os requisitos estabelecidos neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO ou análogos 
àqueles previstos no ROP. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Os documentos que integram o presente CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO deve~ão estar disponíveis na página eletrônica da UCP na internet, no endereço 
www.ucp.fazenda.gov.br/PNAFM. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - O crédito aberto em favor do MUNICÍPIO referido na SUBCLÁUSULA 
SEGUNDA desta CLÁUSULA está sujeito a condições compatíveis com as concedidas pelo 8ID á 
União, conforme o CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 2248/OC-BR firmado entre a UNIÃO e o BID, 
inclusive no que se refere a cobrança de juros, comissões, taxas e demais encargos e prazos de 
carência e amortização. 

CLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos do financiamento liberados pela UCP, bem como aqueles de 
contrapartida do MUNICÍPIO, serão depositados na conta vinculada ao Projeto, mantida na CAIXA, 
sob o n.0 0031 .006. 310-5, Agência nº 0031-0. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - O crédito referido no caput da CLÁUSULA PRIMEIRA será liberado ao 
MUNICÍPIO, de acordo com o cronograma físico-financeiro do Projeto, observadas as disposições 
legais e as normas do Programa para a liberação de recursos, aplicando-se, no que couber, as regras 
contidas no Capítulo VI , das Normas Gerais do Contrato de Empréstimo n.0 2248/OC-BR, firmado 
entre a UNIÃO e o BID. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - Os recursos serão colocados á disposição do MUNICÍPIO até o 
segundo dia útil subseqüente ao recebimento, pela CAIXA, do crédito da parcela autorizada pela 
UCP, mediante crédito em conta do MUNICÍPIO vinculada ao Projeto. 
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CAI CONTRAT O DE SUBEMPR ÉSTI MO - SEGUNDA FASE DO PNAFM 
Contrato nº. 0473.892-83 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - Para efeito de apuração e atualização do saldo devedor, cada um_ dos 
valores liberados em reais será convertido, na data dos efetivos créditos, na conta do MUNICIPIO 
vinculada ao Projeto, em dólares, com base na taxa cambial de compra dessa moeda, praticada no 
mercado de câmbio de taxas livres, divulgada pelo Banco Central do Brasil no ato da internalização 
dos recursos oriundos do CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 2248/OC-BR firmado entre a UNIÃO e o 
BID, utilizados na liberação ao município. 

SUBCLÁUSULA QUARTA - A partir da segunda liberação de recursos, a liberação de cada par.cela 
subseqüente estará condicionada à correta aplicação da parcela anterior, obrigando-se o MUNICIPIO 
com base nos documentos relativos aos pagamentos efetuados em seu nome, a encaminhar, 
periodicamente, à UCP, por meio da CAIXA, demonstrativos de pagamentos suficientes à 
comprovação da aplicação do crédito e da correspondente contrapartida de recursos próprios. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - O valor da contrapartida de recursos próprios, a que se refere a 
SUBCLÁUSULA QUARTA desta CLÁUSULA deverá corresponder a, pelo menos, 10% (dez por 
cento) do total dos investimentos previstos no Projeto. 

SUBCLÁUSULA SEXTA - Caso durante a execução do projeto ocorra valorização do real perante o 
dólar, o percentual de contrapartida do MUNICÍPIO deverá aumentar até o montante necessário para 
garantir a plena execução do projeto. 

SUBCLÁUSULA SÉTIMA - A correta aplicação a que se refere a SUBCLÁUSULA QUARTA desta 
CLÁUSULA abrange a utilização dos recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO somente 
para o pagamento de bens e serviços originários dos países membros do BID. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CAIXA efetuará débito na conta do MUNICÍPIO vinculada ao Projeto 
para pagamento diretamente aos fornecedores de bens e serviços amparados no Projeto, mediante a 
apresentação da documentação legal, com a confirmação do recebimento dos bens e/ou da 
prestação dos serviços contratados, complementada pela autorização para efetivação do pagamento 
ao fornecedor, estando os documentos firmados por servidor detentor de competência formal para 
prática desses atos. 

CLÁUSULA QUARTA - O Município autoriza a CAIXA a efetuar débito em sua conta corrente 
vinculada ao Projeto, nos valores previamente depositados, que bastem às amortizações do 
empréstimo e dos encargos correspondentes, nas datas de exigibilidade. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os recursos necessários ao pagamento de amortização do principal 
deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO e dos encargos, deverão ser aportados em tempo hábil, 
de acordo com o estabelecido no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº. 2248/OC-BR firmado entre a 
UNIÃO e o BID, e calculados conforme as disposições contratuais, mediante crédito na conta do 
MUNICÍPIO vinculada ao Projeto, mencionado na CLÁUSULA TERCEIRA. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - O presente CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO deverá ser 
amortizado pelo MUNICÍPIO mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e, na 
medida do possível, iguais. A primeira prestação deverá ser paga no dia 15 de dezembro de 2016, e 
a última até o dia 15 de dezembro de 2029. Caso ocorra a prorrogação do prazo de execução, na 
forma prevista na SUBCLÁUSULA TERCEIRA da CLÁUSULA PRIMEIRA, e após aprovação do 
BID, poderá ocorrer à prorrogação do prazo do início da amortização, com formalização do ato por 
meio de apostilamento. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - O prazo da primeira amortização deverá ocorrer não mais do que seis 
meses a partir do término do prazo de utilização do crédito aberto ao MUNICÍPIO previsto na 
SUBCLÁUSULA PRIMEIRA da CLÁUSULA PRIMEIRA deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO. 
A prorrogação do prazo de desembolso, caso ocorra, não implica automaticam füe na prorrogação da 
data de pagamento da primeira quota de amortização. 
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CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO - SEGUNDA FASE DO PNAFM 
Contrato nº. 0473.892-83 

SUBCLÁUSULA QUARTA - O prazo da última amortização não poderá ultrapassar a data de 
15/12/2029. 

SUBCLÁUSULA QUINTA - O principal da dívida, apurado em dólares, com base em cada liberação, 
mais os encargos previstos neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, serão pagos pelo contravalor 
em reais, com base na taxa cambial de venda dessa moeda, verificada no mercado de câmbio de 
taxas livres, vigente no dia útil imediatamente anterior ao dia do efetivo pagamento, tomando-se a 
taxa de fechamento, conforme divulgada pelo Banco Central do Brasil. 

CLÁUSULA QUINTA - Sobre as parcelas liberadas incidirão juros remuneratórios exigíveis, 
inclusive, durante o período de carência e no período de amortização da dívida. Tais juros 
remuneratórios incidirão sobre os saldos devedores diários deste CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO e serão idênticos aos cobrados pelo BID à União, conforme o Contrato de 
Empréstimo descrito no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 2248/OC/OC-BR firmado entre a UNIÃO 
e o BID. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - Os juros serão pagos semestralmente nos dias 15 dos meses de 
junho e dezembro de cada ano, a partir de 15 de dezembro de 2016. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A CAIXA informará ao MUNICÍPIO a taxa de juros aplicável para cada 
semestre. 

CLÁUSULA SEXTA - Sobre cada parcela liberada poderá incidir até 1 % (um por cento) a título de 
despesas com inspeção e supervisão do BID, e será pago pelo MUNICÍPIO mediante desconto a ser 
efetuado pela CAIXA, no ato de cada liberação. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - A incidência do percentual disposto no caput poderá ser dispensada, total 
ou parcialmente, a critério do BID. 

CLÁUSULA SÉTIMA - Sobre o saldo não liberado do crédito aberto, conforme a CLÁUSULA 
PRIMEIRA deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, incidirá comissão de crédito de até 0,75% 
(setenta e cinco centésimos por cento) ao ano, a ser paga pelo MUNICÍPIO, cujo percentual será 
informado ao MUNICÍPIO, pela CAIXA. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - A comissão de crédito será devida a partir de 60 (sessenta) dias após 
a data de assinatura deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, até a liberação total do crédito, em 
reais ou dólares, o que ocorrer primeiro, ou até o cancelamento do saldo não utilizado, exigível do 
MUNICÍPIO nas mesmas datas estipuladas para o pagamento dos juros remuneratórios. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA - A comissão de crédito prevista nesta cláusula será calculada, para 
cada semestre, com base no saldo diário não liberado do crédito aberto. 

SUBCLÁUSULA TERCEIRA - A incidência do percentual disposto no caput desta CLÁSULA pode 
ser dispensada, total ou parcialmente, a critério do BID. 

CLÁUSULA OITAVA - O MUNICÍPIO pagará à CAIXA, a titulo de remuneração pela prestação de 
serviços de agente financeiro e co-executora do Programa, comissão calculada sobre o saldo 
devedor deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, apurado nas mesmas datas de pagamento de 
juros, sendo: 

a) Comissão de 0,5% (cinco décimos por cento) ao ano, durante o período de desembolso do 
respectivo contrato de subempréstimo e até a primeira amortização; 
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CONTRATO DE SU BEMPRÉSTIM O - SEGUN DA FASE DO PNAFM 
Contrato nº. 0473.892-83 

b) Comissão de 0,3 % (três décimos por cento) ao ano, até a total liquidação do saldo devedor 
do subempréstimo. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Entende-se como saldo devedor para formação da base de cálculo para 
apuração da remuneração a que se refere esta CLÁUSULA, a soma das parcelas vencidas e não 
pagas e das parcelas vincendas, devidamente acrescidas de todos os encargos previstos nesse 
CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO. Para efeito de apuração da remuneração da CAIXA, não se 
aplica o cálculo pró rata dia do saldo devedor. 

CLÁUSULA NONA - Sobre as obrigações em atraso, além dos encargos previstos neste 

CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, incidirão juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês, até a 

data do efetivo pagamento, independentemente de aviso ou notificação. 

CLÁUSULA DÉCIMA - Em caso de inadimplemento do MUNICÍPIO, nas datas aprazadas, de 
qualquer das obrigações assumidas neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, o MUNICÍPIO desde 
já cede e transfere á UNIÃO, em caráter irrevogável e irretratável , a título pró solvendo, os créditos 
provenientes das receitas a que se refere o artigo 159, inciso 1, alínea b, da Constituição Federal, que 
se façam a sua conta de depósitos mantida junto ao Banco do Brasil S.A. , podendo a CAIXA requerer 
a essa instituição, em nome da UNIÃO, o bloqueio e a transferência dos valores necessários à 
cobertura das referidas obrigações. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O bloqueio e a transferência à CAIXA dos valores necessários à cobertura 
das referidas oõrigações será processada na forma do acordo operacional firmado entre a CAIXA e o 
Banco do Brasil S.A., em 23 de março de 1998. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA - Como garantia adicional, em caso de inadimplemento, fica a 
CAIXA autorizada, ainda, a requerer, em nome da UNIÃO, a transferência de recursos existentes, ou 
que venham a ingressar, na(s) conta(s) do MUNICÍPIO, sob o(s) n.º 75.414-5, Agência 0008-6, do 
Banco do Brasil ou outra(s) que venha(m) substituí-la(s), especialmente as que se referem os artigos 
156 e 158 e 159 (§ 3º), da Constituição Federal. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - O MUNICÍPIO se compromete a comunicar previamente à CAIXA qualquer 
modificaç~o do número da conta, da agência ou da instituição depositária a que se refere o caput 
desta CLAUSULA. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA - O MUNICÍPIO se obriga a fornecer à UNIÃO, à CAIXA e ao BID, 
prontamente, todas as informações que lhe forem solicitadas acerca deste CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO e permitir à UNIÃO e ao BID a realização de inspeções técnicas, financeiras e 
contábeis, com livre acesso aos empreendimentos financiados e aos arquivos e documentos 
pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA - O MUNICÍPIO se obriga a manter um sistema adequado de 
controles internos contábeis e administrativos, o qual deverá estar organizado de modo a prover com 
base na documentação, as informações necessárias à comprovação das transações ocorridas no 
âmbito do Projeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - O MUNICÍPIO se obriga ainda a: 

a) Consignar nos seus orçamentos as dotações relativas ao ingresso de valores provenientes 
do CONTRATO DE SUBEMPRESTIMO e quantias suficientes para o atendimento da contrapartida, 
bem com9 para cobrir amortizações e encargos financeiros deste CONTRATO DE 
SUBEMPRESTIMO; 

b) Sempre que possível, observada a viabilidade econômica e financeira, segurar e manter 
segurados os bens financiados com recursos deste CONTRATO DE SUBEMPR · TIMO, por valores 
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l compatíveis com as práticas de mercado e dentro das possibilidades existentes no pais, a fim de 
t protegê-los contra eventuais riscos; 

c) Executar o Projeto com diligência, eficiência e de acordo com as práticas adequadas de 
administração gerencial, técnica e financeira; 

d) Conduzir as licitações e a contratação de bens e serviços com adoção de critérios de 
eficiência e economia e, de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos para o PNAFM. 

e) Encaminhar as demonstrações financeiras do Projeto, por meio da CAIXA, na forma e 
prazos estabelecidos pela UCP, indicando o uso dos recursos do financiamento e da contrapartida , 
conferidas e firmadas pelo representante legalmente constituído pelo MUNICÍPIO; 

f) Seguir as normas e procedimentos estabelecidos pelo BID e pela UCP para o PNAFM; 

g) Apresentar os relatórios de progresso do Projeto, na forma e prazo estabelecido pela UCP; 

h) Apresentar relatório final, após a liberação, pela CAIXA, da última parcela deste 
CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, na forma e prazo estabelecido pela UCP; 

i) Participar dos programas de treinamento que serão promovidos, com apoio da UCP e da 
CAIXA; 

j) Utilizar os bens e serviços financiados por este CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO 
exclusivamente na execução do Projeto; 

k) Permitir que a UNIÃO, a CAIXA e o BID examinem os bens, os locais e as obras do Projeto, 
quando julgarem necessário; 

1) Contratar auditores individuais ou firmas auditoras, quando necessário, para auxiliar a 
Secretaria Federal de Controle no exame, ex-post por amostragem, da documentação relativa à 
comprovação dos gastos constantes dos demonstrativos de detalhamento de despesas; 

m) Avaliar a qualidade dos serviços prestados e dos bens fornecidos no âmbito do Programa; 

n) Adotar critérios de eficiência e economia nos contratos de construção e de prestação de 
serviços, bem como em toda compra de bens para o Projeto; 

o) Operar, conservar e manter os bens e as obras financiados por este CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO, de acordo com normas técnicas de aceitação geral aplicáveis a cada caso; 

p) Manter a existência legal da Unidade de Execução Municipal durante todo o período de 
execução do Projeto; 

q) Manter a constância na Lei Orçamentária Anual do MUNICÍPIO da previsão para receber os 
recursos deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO e aportar à contrapartida; e, 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - Durante a execução do Programa, a Secretaria Federal de Controle 
examinará, por amostragem, a documentação inerente aos pedidos de desembolsos submetidos ao 
BID durante cada semestre, emitindo um relatório sobre a mesma dentro do prazo de noventa dias da 
data da conclusão do respectivo semestre. O MUNICÍPIO, quando solicitado pela UCP, contratará 
auditores individuais ou firmas auditoras para auxiliar a Secretaria Federal de Controle no 
desempenho dessas funções, devendo utilizar recursos próprios para o pagamento desses serviços. 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA - Os registros contábeis detalhados do Projeto serão realizados e 
mantidos pela CAIXA, na forma estabelecida pela UCP, de modo a: 

a) Permitir a identificação das quantias das diferentes fontes alocadas ao Projeto do 
MUNICIPIO; 

b) Consignar os investimentos no Projeto, tanto com os recursos deste CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO como com os recursos de contrapartida a cargo do MUNICÍPIO; 

c) Conter os detalhes necessários à identificação dos bens adquiridos e dos serviços 
contratados; e, 

d) Demonstrar o custo dos investimentos no Projeto. 
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CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA - A UNIÃO se reserva ao direito de suspender as liberações das 
parcelas deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, se o BID suspender os desembolsos previstos 
no CONTRATO DE EMPRÉSTIMO nº 2248/OC-BR firmado entre a UNIÃO e o BID. 

CLÁUSULA DÉCIMA-OITAVA - A UNIÃO poderá suspender os desembolsos na conta deste 
contrato e/ou considerá-lo vencido, assim como exigir o total da dívida dele restante, independente de 
aviso ou notificação, ocorrendo o não cumprimento de qualquer das obrigações do MUNICÍPIO, 
assumidas não só neste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, bem como em outras que tenha 
firmado ou venha firmar com a UNIÃO, tanto quanto em qualquer dos casos em que ocorra 
antecipação legal de vencimento contratual. 

CLÁUSULA DÉCIMA-NONA - Os recursos relativos à execução do presente CONTRATO, no 
exercício inerente ao primeiro ano de financiamento, e, nos exercícios seguintes, deverão estar 
incluídos em dotação orçamentária específica do Ministério da Fazenda. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - A CAIXA, às expensas do MUNICÍPIO, providenciará a publicação de 
extrato deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, bem como qualquer outro instrumento que o 
modifique, no Diário Oficial da UNIÃO, nos termos do disposto no art. 61 , § 1º, da Lei n2 8.666, de 21 
de junho de 1993. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-PRIMEIRA - Este contrato terá vigência até 15 de dezembro de 2029 e, 
poderá ser rescim:lido pelas partes, com consulta prévia ao BID, a qualquer tempo, sem implicação à 
CAIXA, de penalidade de qualquer espécie. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA - Na ocorrência de rescisão, independente do motivo ou causa, aplica-se o 
disposto na CLÁUSULA DÉCIMA-SÉTIMA. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA-SEGUNDA - Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para a solução de 
quaisquer questões decorrentes deste CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO, com expressa renúncia 
a qualquer outro, por mai~ privilegiado que seja. 

E por estarem, assim, ju.._stas e contratadas, as partes assinam o presente CONTRATO DE 
SUBEMPRÉSTIMO, e cinco vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. 

/ ""' / 

Testemunhas: 

~:::-#4/R 
CPF: 22b,2 82.113 -f .i' 
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Município de Fortaleza 

RG: l, ~). S58 

CPF: /" r. &gl_ )- '-z3 - º"> 



FORTALEZA 
                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

ANO LXI FORTALEZA, 23 DE JULHO DE 2014 Nº 15.324

 

 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DO PREFEITO 

 

LEI Nº 10.233, DE 07 DE JULHO DE 2014. 
 

Altera a Lei n. 9.129/06, que 
cria o Programa Cozinha Po-
pular e dá outras providências. 

 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Os incisos I e III do art. 1º, e os arts. 2º, 3º, 5º, 6º § 1º, 
e 9º da Lei n. 9.129, de 18 de dezembro de 2006, passam a 
vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º 
............................................... I — promover a inclusão produti-
va de mulheres chefes de família inscritas no Cadastro Único 
para Programas Sociais, visando à redução da vulnerabilidade 
social a que essas estão expostas; 
...................................................... III — disponibilizar refeições 
a preços acessíveis e em ambiente adequado à população, em 
situação de vulnerabilidade social e risco alimentar inscrita no 
Cadastro Único para Programas Sociais. Art. 2º - O Programa 
Cozinha Popular será coordenado pela Secretaria Municipal de 
Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à Fome          
(SETRA), apoiado pela Secretaria Municipal de Desenvolvi-
mento Econômico (SDE) e executado por mulheres chefes de 
família inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais 
participantes do programa. § 1º - O Poder Público Municipal, 
através da Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (SETRA), poderá celebrar convê-
nios, termos de parceria e termos de cooperação técnica com 
instituições de ensino superior, pesquisa e extensão, para 
assistir e supervisionar o preparo e distribuição das refeições e 
elaboração de cardápios balanceados. § 2º - Fica a Secretaria 
Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome (SETRA) responsável por: I — selecionar o público con-
sumidor das refeições produzidas pelas cozinhas populares, 
dentre as famílias em situação de vulnerabilidade social e risco 
alimentar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais; 
II — identificar e encaminhar as mulheres chefes de família 
beneficiadas pelo Programa Cozinha Popular, inscritas no 
Cadastro Único para Programas Sociais, para a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico (SDE), para fins de 
inserção no Programa de Empreendedorismo Sustentável 
(PES); III — ofertar curso profissionalizante na área de gastro-
nomia destinado às mulheres chefes de família inscritas no 
Cadastro Único e participante do Programa Cozinha Popular. § 
3º - Fica a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômi-
co (SDE) responsável por: I — promover a inclusão produtiva 
das participantes do Programa Cozinha Popular; II — capacitar 
em gestão de negócios e noções de empreendedorismo as 
mulheres chefes de família inscritas no Cadastro Único para 
Programas Sociais, indicadas pela SETRA para o Programa 
Cozinha Popular; § 4º - Fica a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico (SDE) autorizada a celebrar convênios, 
termos de parceria e termos de cooperação técnica com insti-
tuições públicas ou privadas, com o intuito de capacitar ao 
empreendedorismo, apoiar a elaboração de planos de negó-
cios, promover assistência técnica ao gerenciamento e fomen-

tar a obtenção de financiamento pelas chefes de família, no 
intuito de adequarem suas cozinhas à nova necessidade de 
produção de alimentos, visando à execução do Programa Co-
zinha Popular. Art. 3º - Fica obrigada a Prefeitura Municipal de 
Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Trabalho, Desen-
volvimento Social e Combate à Fome (SETRA), a enviar anu-
almente à Câmara Municipal de Fortaleza relatório sobre a 
execução do Programa Cozinha Popular. 
........................................................ Art. 5º - A seleção para 
ingresso das mulheres chefes de família no Programa Cozinha 
Popular deverá observar os seguintes requisitos: I — estar 
inscrita no Cadastro Único para Pro-gramas Sociais; II — estar 
inserida em área de vulnerabilidade social; III — ter participado 
do curso de capacitação em gestão de negócios e noções de 
empreendedorismo da SDE; IV — a capacidade empreendedo-
ra da candidata; V — dispor de espaço físico adequado para a 
produção dos alimentos em condições higiênicas e com a qua-
lidade nutricional. Art. 6º - As mulheres empreendedoras, che-
fes de família, serão subsidiadas durante 18 (dezoito) meses, 
da segunda-feira à sexta-feira, e perceberão, por cada refeição 
vendida, um subsídio definido em decreto do chefe do Poder 
Executivo. § 1º - As mulheres empreendedoras, chefes de 
família, participantes do programa objeto desta Lei, obrigam-se 
a fornecer as refeições subsidiadas ao preço final de R$ 1,00 
(um real). .......................................................... Art. 9º - O sub-
sídio do Programa Cozinha Popular, disposto no art. 6º desta 
Lei, correrá por conta de dotações orçamentárias vinculadas ao 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS). ” Art. 2º -  Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário, em especial as disposições do art. 4º 
da Lei n. 9.129, de 18 de dezembro de 2006. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de julho de 
2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MU-
NICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

LEI Nº 10.234, DE 07 DE JULHO DE 2014. 
 
Desafeta do domínio público 
municipal os imóveis que indica 
e autoriza o Poder Executivo 
Municipal a doá-los ao Fundo 
de Arrendamento Residencial 
(FAR), administrado pela Caixa 
Econômica Federal e pelo 
Banco do Brasil S.A. e dá 
outras providências. 

 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Ficam desafetados por esta Lei, passando a integrar o 
patrimônio disponível do Município de Fortaleza, os imóveis 
que se seguem: I — terreno localizado na Rua 044, lado ímpar, 
do Conjunto Habitacional Sítio São João, no lugar conhecido 
por Sítio Ancuri, distrito de Messejana, medindo e extremando: 
ao norte (frente), 129,00m com a dita Rua 044; ao sul (fundos), 
129,00m com a Rua C; ao nascente (lado direito), 100,84m 
com a Rua B; e, ao poente (lado esquerdo), 100,84m com a 
Rua A, perfazendo uma área total de 13.008,64m² (treze mil e 
oito metros e sessenta e quatro centímetros quadrados); II — 
terreno localizado nesta capital, na Avenida Francisco Sá s/n, 
Barra do Ceará, composto pela seguinte matrícula n. 70044 do 
Cartório de Registro de Imóveis da 3ª Zona da Comarca de 
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quaisquer credores da Caixa Econômica Federal, por mais 
privilegiados que possam ser; VI — sobre ele não podem ser 
constituídos quaisquer ônus reais. § 2º - As unidades residen-
ciais a que se refere o art. 2º desta Lei serão especificamente 
destinadas, para alienação, às famílias com renda familiar bruta 
mensal enquadrada no Programa PMCMV – Entidades, sob 
pena de reversão desta doação ao patrimônio do Município. § 
3º - As famílias de baixa renda deverão estar enquadradas nos 
planos habitacionais de interesse social integrantes da Política 
Habitacional do Estado, observados os critérios de enquadra-
mento e indicação do Programa PMCMV – Entidades. Art. 3º - 
O imóvel objeto da doação ficará isento do recolhimento do 
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD). Art. 4º 
- As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta da 
donatária. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
blicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de julho 
de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTA-LEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.236, DE 07 DE JULHO DE 2014. 

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar financiamento junto à 
União, por meio da Caixa Eco-
nômica Federal, na qualidade 
de agente financeiro, e a ofe-
recer garantias na forma que 
indica e dá outras providências. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contrair 
e a garantir financiamento junto à União, através da Caixa 
Econômica Federal, até o valor de R$ 52.000.000,00 (cinquen-
ta e dois milhões de reais), provenientes do Banco Interameri-
cano de Desenvolvimento (BID), destinados à aplicação na 
execução de projetos integrantes do Programa Nacional de 
Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasilei-
ros (PNAFM). Parágrafo Único - Os recursos resultantes da 
operação de crédito autorizada neste artigo serão obrigatoria-
mente aplicados na execução de projetos a que se destina. Art. 
2º - Para garantia do principal e dos encargos do financiamen-
to, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a ceder ou a 
transferir à União, em caráter irrevogável e irretratável, a título 
pró-solvendo, os créditos provenientes das receitas a que se 
referem os arts. 156, 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º, da 
Constituição Federal de 1988. Parágrafo Único - O procedimen-
to autorizado no caput deste artigo somente poderá ser adota-
do na hipótese de inadimplemento, no vencimento, das obriga-
ções pactuadas pelo Poder Executivo, ficando a Caixa Econô-
mica Federal autorizada a requerer, em nome da União, a 
transferência dos referidos recursos para quitação do débito. 
Art. 3º - Os recursos provenientes da operação de crédito serão 
consignados como receita no orçamento do Município de Forta-
leza ou em créditos adicionais. Art. 4º - O orçamento do Muni-
cípio consignará, anualmente, os recursos necessários ao 
atendimento da contrapartida financeira do Município, no proje-
to, e das despesas relativas à amortização do principal, juros e 
os demais encargos decorrentes da operação de crédito autori-
zada por esta Lei. Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 07 de 
julho de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PRE-
FEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.237, DE 07 DE JULHO DE 2014. 
 
Institui e inclui o calendário ofi-
cial do Município de Fortaleza o 
evento Caminhada Penitencial, 
na forma que indica. 

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica instituido e incluído no calendário oficlal do Muni-
cípio de Fortaleza, o evento religioso Caminhada Penitencial, 
que será organizado pela Arquidiocese de Fortaleza. Parágrafo 
Único - O evento a que se refere o caput acontecerá anualmen-
te no terceiro domingo da quaresma. Art. 2º - O Poder Executi-
vo, através do setor competente, adotará medidas cabíveis 
para apoiar a organização do evento. Art. 3º - Esta Lei entra em 
vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTA-
LEZA, em 07 de julho de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues 
Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

DECRETO Nº 13.394. DE 18 DE JULHO DE 2014. 
 
Dispõe sobre a delegação de 
competências ao Secretário 
Municipal da Educação, e dá 
outras providências. 
 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 83, 
inciso XII da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e com 
base no disposto no artigo 233 da Lei nº 6.794, de 27.12.1990 
(Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza). DECRE-
TA: Art. 1º - Fica delegado ao Secretário Municipal da Educa-
ção, a competência para a prática e a assinatura dos documen-
tos firmados em favor do Município de Fortaleza no âmbito do 
Ministério da Educação (MEC) e Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação (FNDE), tais como: Convênios, termos 
de compromisso e respectivos contratos decorrentes dos mes-
mos, planos de ação, auditorias e diligências em processo de 
prestação de contas, e quaisquer outros documentos de inte-
resse da municipalidade junto ao Governo Federal na área da 
educação. Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 18 de julho de 2014. Rober-
to Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO DO MUNICÍPIO 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 PORTARIA Nº 0491/2014 - GP - O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições le-
gais. RESOLVE conceder ao(a) servidor(a) NERTAN CAUBY 
NOGUEIRA ROCHA, Gerente, pertencente a Diretoria Trânsito, 
vinculada a Autarquia Municipal de Trânsito, Serviços Públicos 
e Cidadania de Fortaleza, a gratificação de R$ 2.500,00 por 
trabalho relevante, técnico ou cientifico, prevista no inciso XIII 
do art. 103, da Lei nº 6.794, de 27.12.1990 do Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza, publicado no DOM nº 
9.526-Suplemento de 02.01.1991, modificado pela Lei Com-
plementar nº 0141 de 13 de março de 2013, e autorizada pelo 
Decreto nº 13.143, de 29.04.2013, a partir de 01.07.2014. GA-
BINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 16 
de julho de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - 
PREFEITO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

 PORTARIA Nº 0492/2014 - GP - O PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições le-
gais. RESOLVE conceder ao servidor FRANCISCO LUCELIO 
FERREIRA DE MOURA, Assessor Especial II, pertencente a 
Assessoria Parlamentar, vinculada ao Gabinete do Prefeito, a 
gratificação de R$ 3.000,00 por trabalho relevante, técnico ou 
cientifico, prevista no inciso XIII do art. 103, da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990 do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526-Suplemento de 02.01.1991, 
modificado pela Complementar nº 0141 de 13 de março de 
2013 e autorizada pelo Decreto nº 13.143, de 29.04.2013, a 
partir de 01.07.2014. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 16 de julho de 2014. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
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CONTR4..TO DE EMPRÉSTIMO 

DISPOSICÔES ESPECIAIS 

P.','TRODUÇ.-\0 

Partes. Obíeto. Elementos Integrante.<, Órgão Executor e Garantia 

1. PARTES E OBJETO DO CCNTRATO 

CON'(R.ATO ceiebra<lo no dia 3 de setembro de 2010 e.atre o MUNICÍPIO DE 
FORTALEZ:,. Estado ào Celliá. Brasil, a seguir àenomínado "Mutuário", e o BANCO 
INTERA.¼ERICANO DE DESEJ,iVOLYIMENTO, a seguir denominado "Banco", para 
cooperar na execução do Programa. de Requalificação Urbana com Inclusão Social. PREURBIS, 
a seguir áenominado "Programa", que consiste na melhoria da qualidade de vida de famfüas de 
baixa renda que vivem em condições de risco ambiental e social, mediante investimentos em 
infraestrutura urbana e a promoção de melhorias habitecionais e nos serviços sociais. 

O Anexo Único apresenta os aspectos mais relevantes do Programa. 

2. ELEMENTOS INTEGRA.t-...,'TES DO CONTRATO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS 
GERAIS 

(a) Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Normas Gerais e o Anexo 
Único, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das Disposições 
Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia não concordar ou estiver 
em contradição com as Normas Gerais. prevalecerá o disposto oas Disposições 
Especiais. no Ane;i.o, ou no Contrato de Garantia, conforme o caso. Quando 
existir discrepância ou contradição entre estipulações das Disposições Especiais, 
do Anexo Único ou do Contrato de Garantia, será aplicado o princípio de que a 
disposição especfüca prevalece sobre a geral. 

(b) As Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposições de 
procedimento relativas à aplicação das cláusulas sobre amortização, juros, 
comissão de crédito, inspeção e supervisão, desembolso, bem como outras 
disposições relacionadas com a execução do Programa. As Normas Gerais 
incluem também definiçpes de caráter geral. 

3. ÓRGÃO EXECUTOR 

A execução do Programa e a utilização dos recursos do financiaruento do Banco serão 
efetuadas pelo Mutuário, por intermédio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urb'.1110 e 
Infraestrutura. que par:1 os fios deste Contrato será denominada indistintamente "Orgão 
Executor" ou. '~SErNF'. 
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4. GARA,"iTlA 

Este Con1r,1to fica sujeito a que a República Federativa do Brasil, a seguir denominada 
"Fiador", assine o Contrato de Garantia e assuma a, obrigações nele estipuladas. 

CAPÍTULOI 

Custo. Financiamento e Recursos Adicionais 

CLÁUSULA 1.01. Custo do Programa. O custo tota[ do Programa é esri.-nado em quantia 
equivalente a US$ 99.000.000,00 (noventa e nove milhões de dólares dos Estados Unidos da 
.'\.mérica). Salvo disposição em contrário neste Contrato. o termo "dólares" significa a moedá de 
curso legal nos Estados Unidos da América. 

CL..Í..USlJLA 1.02. Valor do Financiamento. (a) Nos termos deste Contrato, o Banco 
compromete-se a conceder ao Mutuário, e este aceita, um rmanciamento, a seguir denoritinàdo 
"financiamento", a débito dos recursos do Mecanismo Un.imonetário do capital ordinário do 
Banco, até um montante de US$ 59 .400.000.00 ( cinquenta e nove milhões e quatrocéntos mil 
dólares), que façam parte dos reieridos recursos. As quantias desembolsadas a débito deste 
Financiamento constituirão o "Empréstimo". 

(b) O Empréstimo será um Empréstimo do Mecanismo Unímonetário com Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR. 

CLÁUSlJLA 1.03. Disponibilidade: de Moeda. Não obstante o disposto nas Cláusulas 1.02 e 
3·.01 (a) destas Disposições Especiais, se o Banco·não tiver acesso à Moeda Única pactuada, este. 
emacprdo com o Mutuário e eom a não-objeção do Fiador, desembolsará em outra Moeda Única 
que julgue apropriada_ O Banco poderá continuar efetuando os desembolsoJ em outra Moeda 
Unica que julgue apropriada enquanto continuar a falta de acesso à Moeda Unica pactuada. A 
amortização do Empréstimo pelo Mutuário será feita na Moeda Única desembolsada, com os 
,encargos.financeiros que correspondam a essa moeda. 

CLÁUSULA 1.04. Recursos adicionais. O valor áos recursos adicionais que, de acordo com 
o Artigo 6.04 das Normas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer oportunamente para a 
completa e inintenupta execução do Programa, é estimado em quantia equivalente a 
USS 39.600-000,00 (trinta e nove milhões e seiscentos mil dólares). sem que esta estimativa 
implique fünitação ou redução da obrigação do Mutuário de acordo com o referido .Artigo. Para 
calcular a equivalência em dólares, seci adotada a regra indicada na a!íriea (b) do .Anigó.3.06 dás 
Normas Gerais, com a redação daáa pela Cláusula 1.05 abaixo. 

CLÁUSlJLA 1.05. Taxa de câmbio. O Artigo 3 .06 das Normas Gerais terá a seguinte 
redação: 

"ARTIGO 3.06. Taxa. de câmbio. ( a) A raxa de câmbio a ser utilizada para 
esrabelecer a equivalência da Moeda Local em relação à Moeda do Financiam;Jnto será 
aseguime: 
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(i) 

(ii) 

. 3. 

A taxa de câmbio correspondente ao eme11dimento lligente entre o 
Banco e o respectivo país membro em matéria de manutenção do 
valor da moeda, conforme esrabelecido na Seção 3 do Artigo Vdü 
Convênio Constitutivo do Banco. 

Na ausência de um entendilnenro entre o Banco e o respectivo pa(S 
membro a respeito da taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
manutenção do valor de sua moeda em poder do Banco, este terá o 
direito de exigir que, para os fins de pagamento de amoniwção e 
juros, seja aplicada a taxa de câmbio utilizada nessa data pelo. 
Banco C•,ntral do país membro, ou pela correspondeme 
autoridad, .. monetária para a venda de unidades da Moeda do 
Financiamento- aos residenJes no país, que niw sejatn entidades 
govemaJnentais. para efetuar as seguintes operações: 
(a)pagamento a título de capital e juros devidos; (b) remessa de 
dividendos cu de outras rendas provenientes de investimentos de 
capita! no país: e (e} remessa de capitais invesridós. Se, para estas 
três classes de operações, não existir taxa de câmbio idêntica, será 
aplicável a mais a/Ja, ou seja, a que represente o maior número de 
unidades na moeda do respectivo país por cada unidade da Moeda 
do Financiamento. · 

(iii) Se, na data em que deva ser efetuado o pagamento, a regrq 
amerior não puder ser aplicada por inexistência das mencionadÓs 
operações, o pagamento será efetuado com base na taxa d,! 
ciimhio mais recente utilizada para !ais operações de11tro dos 30 
(trinta) dias anteriores à da1a do vencimento. 

( iv) Se, niio abstan!e a aplicação das regras acima mencfrmadas, nãd 
for possfvd determinar a taxa de ctimbio a ser aplicada parafiits 
de pagamento, ou se surgirem discrepâncias quanto a. essa · 
determinação, observar-se-á, nesta matéria, o que o ,Banco 
resolver, levando em consideração as realidades do mercado de 
câmbio no respectivo pais membro. , 

( v) Se, por descumprimento das regras anteriores. o Banco considerar 
que o pagamento efetuado na moeda correspondente fi>i · 
insuficiente, deverá comunicá-lo de imediato ao Mutuário :para . 
que este proceda à cobenura da diferença den1ro' do pra;;o. 
nuíximo d,. 30 (trinta) dias úteis contados a panir da :dàta iÍp 
recebimenfa do aviso. Se, ao contrária,. a ·quantia· recej,id<z,for · 
superior à devida, o Banco procederá à devolução do exc:e!fSd dec 
recursos dentro do mesma prazo. 
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(b) A equivaléncia na lv!oeda do Financiamento de uma despesa efetuada na 
t,toeda Local será regida pelas seguintes disposições: 

(i) Para de1enninar a equivalência de uma despesa paga total ou 
parcialmente com recursos do Financiçmzento, será àplicada, à 
totalidade da despesa. a mesma taxa de câmbio utilizada para a 
conversão poro Moeda Local dos recursos desembolsados na 
Moeda do Finar,ciamento. 

(ii) Para determinar a equivalência de uma despesa paga com 
recursos distintos aos do Financiamento e para a qual o Mutuário 
solicite seu reembolso torai º" parcial a débito do Financiamemo. 
ou seu reconhecimento a débito da contrapartida !,:,cal, será 
aplicada. à totalidade da despesa, .a taxa de câmbio indicada no 
inciso (a) deste Artigo, vigente na data da apresentação ao Banco 
da solicitação de reembolso ou reconhecimento da mencionada 
despesa; e 

(iii) No caso de pagamentos diretos a consultores, empre11e1ros, 
fornecedores de bens ou prestadores de serviços, aplicar-se-á a 
taxa de câmbio indicada no inciso {a) desre Artigo, vigente na data 
do .re,\pectivo pagamento ao consultor1 empreiteiro, foniecedor ou< 
prestador de serviços. " 

CAPÍTh'LO U 

Amortização, Juros, Jnsr,eção e Supervisão e Comissão de Crédito 

CLÁUSULA 2.01. Amortizacão. O Empréstimo deverá ser amortizado pelo Mutuário , ) 
mediante o pagamento de. prestações semestrais. consecutivas e, na medida do possível. iguais. 
A primeira prestação devera ser paga no dia 15 de fevereiro de 2016, de acordo com o disposto 
no Artigo3.01 das Normas Gerais. e a (tltima até o dia 15 àe agosto de 2035. 

CLÁUSULA 2.02. Juros. (a) O Mutuário pagará juros sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo a uma taxa que,será determinada de acordo com O, estipulado no Artigo 3.04 das 
Normas Gerais para = Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros .Baseada 
na LIBOR, O Banco notificará o Mutuário, tão logo seja possível, depois de detemúnar a taxa 
de juros aplicável.durante cada trimestre. 

(b) Os juros serão pagos ao Banco semestralmente nos dias 15 dos meses de fevereiro 
e agosto de cada ano, a partir de 15 de fevereiro de 2011, de acordo com o disposto no 
Artigo 3.01 das Normas Gerais. 
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CLÁUSULA 2.03. Fixação da Taxa de .Juros do Financiamento e Pagamentos 
Antecipados de saldos devedores com Taxa de Juros Fixa. (a) Para os fins deste Controto de 
Empréstimo. não se aplicará o disposto no Artigo 4,0l(g) das Normas Gerais. 

(b) O Mutuário, com o consentimento por escrito do Fiador, poderá solicitar· a . 
conversão de parte ou da totalidade dos saldos devedores do Empréstimo sujeitos a Ta"ª· d~' 
Juros Baseada na LIBOR, p:,ra uma Taxa de Juros Fixa, que será determinada pelo0,B"'1CQ é 
comunicada por escrito ao Mutuário. Para efeitos de aplicação da Taxa de Juros F'ixa,.ao,s saldos 
devedores do Empréstimo, cada conversão somente poderá ser realizada em valor .,,mínimo , 
equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do montante líquido aprovado do Financiamento 
(montante do Financiamento menos cancelamentos) ou US$ 3.000.000.00 (três mífüões .de 
dólares), o que for maior. Os modelos de cm1a para efetuar a conversão mencionada nesta a!faea 
serão enviados ao Mutudrio uma vez que este tenha rnaniiestado seu interesse em realizar .:a! 
conversão. 

(e) ó Mutuário, com o comemímento por escrito do Fiador. poderá solicitar.nov;:i. 
conver,;ão de pane ou da totalidade dos ¼lidos devedores do Empréstimo calculados,a un:ra Ta:ta. 
de Juros Fixa para a Taxa de Juros Baseada na LIBOR, mediante comunicação.por escrito ap 
Banco. Cada nova conversão à Taxa de Juros Baseada na LIBOR somente se realizará pelo saldo, 
remanescente da conversão original correspondente, desde que respeitado o valor mfcimÔ iíê 
USS3.000.000,00 (três milhões de dólares). Qualquer ganho ou perda decol'l'.el!té .,dp 
cancelamento ou modmcação da captação do Banco associada à nova conversão será tnmsforido ... 
ao Mutuário ou dele cobrado pelo Banco, conforme seja o caso, deutro do prazo de 30'(ttinra) 
dias contados da data da nova conversão. Em caso de ganho, o mesmo se aplicará, em primeiro 
lugar, a qualquer saldo devedor vencido do Empréstimo, pendente de pagamento por 'parte dq 
Mutuário ao Banco. 

(d) Mediante notificação prévia, por escrito, de caráter irrevogável, apresentacl:! ao. 
Banco, com o consentimento por escrito do Fiador. com pelo menos 30 (trinta) días. de • 
anrecedênda, o Mutuário poderá pagar antecipadamente, total ou parcialmente, em uma .diis' 
datas de pagamento de amortização, o saldo devedor do Empréstimo sujeito à Ta.'{a de Juros 
Fixa. sempre que na data do pagamento não e;,;ista débito a título de comissões ou juros. Em, tal 
solicitação. o Mutuário deverá especificar o montante que pretende pagar de fonna antecipada. 
Caso o pagamento antecipado não cubra a totalidade do saldo·devedor sujeito à Taxa de foros 
Fixa, o pagamento será aplicado de forma proporcionai às cotas de amortização pendentes·,de 
pagamemo. O Mutuário não poderá realizar pagamemos antecipados de saldos. devedore~ &, 

Empréstimo sujeitos à Taxa de Juros Fixa em montantes inferiores a US$ 3.000.000,00 (três. 
milhões de dólares), salvo nos casos em que o valor total do saldo devedor do Empré,:ti,no ,seja 
menor ào que tal valor. 

(e) Sem prejuízo do disposto na alínea (d) acima, nos casos de pagamento antecipado 
antes referidos, qualquer ganho ou perda decorrente do cancelamento ou modifiçação dâ 
correspondente captação do fümco associada ao pagamento antecipado será transferido ao 
Mutuário ou dele cobrado pelo Banco, ~onforme seja o caso. dentro do prazo de 30 (trinta),dfas 
da data do pagamento antecipado. Em c,so de ganho, o mesmo se aplicará, em primeiro !ug:u-, a .,.,. 
quà!quer saldo devedor vencido do Empréstimo, pendcme de pagamento por parte ào Mutuário · . •·•·· .· ( 

ao Banco. /f 1· 
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(fJ Da mesma forma, o Banco cobrará do Mutuário qualquer custo em que incorra 
como consequência: (i) da revogação ou de alterações feitas nos termos estabelecjdos na 
solicítl!ção de conversão para uma Taica de Juros Fixa ou <le nova conversão para uma Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR; ou (ii) do descumprimento de um pagamento antecipado parcial ou 
total do s:i.lào devedor do Empréstimo sujeito à Taxa de Juros Fixa previamente solicitado pelo 

.Mutuário por escrito. de acordo com a alínea (d) desta Cláusula. 

(g) Para os efeitos desta C::láusula, ''Taxa Base Fixa''. significa a taxa base de swap 
praticada no mercado na data efetiva da conversão; e "Taxa de Juros Fixa" significa a soma da 
(i) Taxa Base Fixa. mais (ii) a margem para empréstimos do Capital Ordinário expressa em 
pontos básicos {pbs), que será estabelecida periodicamente pelo Banco de acordo com o indicado 
no Artigo 3.04 das Normas Gerais. ; 

CLÁUS{]LA 2.04. Recurso.s para inspeção e supcrv,sao gerais_ Durante o período de 
desembolsos. o Binco não cobrará montante para atender despesas do Banco. de inspeção e 
supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o contrário durante o mencionado período, corno 
consequência da revisão periódica dos encargos fmanceiros dos empréstimos em eonfonnídade 
com as disposições aplicáveis da política do Banco sobre metodologia para o cálculo de encargos 
para empréstimos do capital ordinário que concede e notificar o Mutuário a respeito. O valor 
devido pelo Mutuário para atender às referidas despesas em um semestre determinado não 
poderá ser superior a 1% (um por cento) do valor do Financiamento. dividido pelo m1mero,de 
semestres compreendidos no prazo original de.desembolsos. 

CLÁUSULA.2.05. Comissão de crédito. (a) O Mutuário pagará uma Comissão de Crédito 
em um percentual que será estabelecido pelo Banco periodicamente. como resultado de sua 
revisão de encargos financeiros, em conformidade com as disposições aplicáveis da política do 
Banco sobre metodologia para o câ!culo de encargos para empréstimos do capital ordinário, 
sendo certo que. em caso algum, poderá exceder o percentual previsto no Artigo 3.02 das 
Normas Gerais. · 

(b) Modifica-se a alínea (a) do Artigo 3.02 das Nonnas Gel-ais para que passe a ) 
vigorar com a seguinte redação: 

''ARTIGO 3.02. Comissão de crédito_ ( a) Sobre o sald,, não desembolsado do 
-·Financiamento que não xeja na Tnf)eda dn país do Mutuário, este pagará uma comissão 
de crédito, confonne estabelecido na Cláusula 2. 05 das Disposições Especiais, que 
começará a vigorar 60 ( sessenta) dias ap6s a dara do Contraio e cujo valor não poderá 
exceder de 0,75% {zero vírgula setenta e cinco por cento) ao am>." 

CAPÍTULO III 

Desembolsos 

CLÁUSULA3:0l. Moedas dos desembolsos e utilização dos recursos do Financiamento:. 
(a)· O Firumciarriento será desembolsado em dólares que façam parte do M,ecanisfuo 
UnimonetáriÓ dos recursos do capital ordinário do Banco. para pagar bens adquiridos e obras· e 
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serviços contratados de acordo com as Folíticas identificadas nas Cláusulas 4.01 e 4.04 destas 
Disposições Especiais e para os outros propósitos indicados neste Contrato. 

(b) Os recursos do Financiamento serão utilizados somente para o pagamento de bens 
e serviços originários dos países membros do Banco. 

CLÁUS:t:JLA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro 
desembolso dos recursos do Financiamento está condicionado a que se cumpram. de forma que o 
Banco considere satisfatória_ além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Normas 
Gerais, os seguintes requisitos: 

(a) A aprovação do Regulamento Operacional do Programa pelo Mutuário; e 

(b) A celebração e entrada em vigor de instrumentos jurídicos adequados de 
C<)CXecução do Programa, satisfatórios ao Banco em forma e sub.stância. entre o 
Mutuário, por intennédio da SEINF, a Fundação de Desenvolvimento 
Habhacíonal de Fortaleza (HABITA.FOR) e cada uma das Secretarias Executivas 
Regionais (SER) do Mucu.ãrio que te!lham projetos em suas respectivas 
jurisdições, e.~tabelecendo as obrigações de firmar conjuntamente os contratos 
relativos às coras a serem contraradas em matéria de moradia social. 

C'.LÁUSULA 3.03. . Reembolso de despesas a débito do Fmanciamento. Com a 
concordânda do Banco. dos recursos do Financiamento poderá ser utilizada aré a quantia 
equivalente a US$200.000,00 (duzentos mil dólares) para reembolsar despesas efetuadas com o 
Programa na contratação de consultoria para o gerenciamento do Programa. Essas despesas 
devem .ter sido efetuadas antes de 4 de novembro de 2009. mas após 4 de maio de 2008, desde 
que se tenham Cl.lmprido requisitos substancialmente anáiogos aos estabelecidos neste Contrato. 
Com a concordância do Banco, os recure.os do Financiamento também poderão ser utilizados 
para .reembolsar despesas efetuadas ou füjanciar as que se efetuem com o Programa a partir de 4 
de novembro de 2009 e até a data da entrada em vigor do presente Contrato, desde que se te.!lilllm 
cumprid_o os mencionados requisitos. 

CL.4..USULA 3.Ó4. Prazo para desembolsos. O prazo para desembolso dos recursos do 
Fmanciarnento será de 5 (cinco) anos. contados a partir da vigência do presente Contrato. 

CLÁUSULA 3.05. Fundo Rotativo. (a) Para efeito do estabelecido no Artigo 4.07(b) das 
.Normas Gerais, o montante do Fundo Rmativo não excederá a 10% (dez por cento) do valor do 
Financiamento. 

(b) Os rel.;tórios e demonstrações financeiras n:fcrcntcs à execução do Programa que 
o Mutuário deverá apresentar ao Banco. conforme o artigo 7 .O~ das Normiis Gerais, deverão 
incluir a informação contábil-financeira sobre a administração dos recursos do Fundo Rotativo 
de acordo com as normas exigidas pelo Banco. 
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CAPÍTULO IV 

Execução do Programa 

CLÁUSULA 4.01. Aquisição de bens e contratação de obras e seniços. As contratações de 
obras e serviços (conforme definido nas Política, de Aquisições a seguir identificadas) e as 
aquisições de .bens financiadas pelo Banco deverão ser efetuadas de acordo com as disposições 
estabelecidas·no Documento GN-2349-7 ("Políticas para a aquisição de obras e bens financindós 
pdo Banco Intcramericano de Desenvolvimento"), de julho de 2006 (doravante denominado 
"Políticas de Aquisições"), que o Mutuário declara conhecer, e pelas seguintes disposições desta 
Oáusula: 

(a) Concorrência Pública Internacional: Salvo disposição em contrário no inciso (b) 
desta·· Cláusula, as contratações das obras e serviços e as aquisições dos bens 
:fmanciadá:s pelo Banco ,leverão ser efemadas de acordo com as disposições da 
Seção II das Políticas de Aquisições. As ilisposições dos parágrafos 2.55 e 2.56 e 
do Apêndice 2 de tais políticas, sobre a margem de preferência doméstica na 
comparação de ofertas, serlo aplicadas aos bens fabricados no território do 
Fiador. 

(b) Outros Procedimentos de Aquisições: Os seguintes métodos de aquisição também 
poderão ser utilízados para a aquisição dos bens e a contratação das obras e 
serviços financiadas pelo Banco, desde que cumpram os requisitos estabeieéidôs 
nas disposições da Seção III das Polfticas de Aquisições: 

(\) Concorrência Internacional Limitada; de acordo com o previsto no 
parágrafo 3.2 de tais políticas; 

(íi) Licitação Pública Nacional, para a contratação das obras cujo custo 
estimado seja inferior ao equivalente a USS'25.000.000,00 (vinte e cinco 
milhêie.s de dólares) por contrato e para a aquisição dos bens e contratação 
de serviços cujo custo estimado seja inferior ao equivalente a 
USS 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) por contrato, de acordo com 
o disposto nos parágrafos 3.3 e 3.4 de tais políticas. Em todos os casos, as 
seguintes disposições deverão ser observadas: 

. (l) Os contratos deverão ser formalizados com o licitante cuja 
proposta for avaliada como a de menor valor, sendo tá! avalialo'ãó 
bas~da no preço e, conforme apropriado, levando em 
consideração fatores similares àqueles dispostos nos parágrafos 
2.5 I e 2.52 das Políticas de Aquisições. A avaliação da ·proposta 
deverá basear-se sempre em fatores que possam ·ser quantificados 
objetivamente e o procedimento para tal quantificação deve ser 
disponíbilb.ado no edital de licitação; 

(2) Sempre que requerido pelo Banco, os avisos de licitação deverão 
ser publicados em um jornal de grande circulação no país; 
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(3) Os editais de licitação poderão estabelecer critérios de avaliação da 
capacidade :'"tnanceira dos concorrentes, mediante a aplicação de 
coeficientes àe liquidez, enàividamenio e rentabilidade, e de 
faturamento médio anual: 

(4) Os editais de licitação não poderão estabelecer. para o propósiro de 
aceitação de propostas, faixas de preços; 

(5) Não ser:á permitido ao contratante, sem a prévia não-objeção do 
Banco. emitir alteração de ordem de compra que aumente ou 
diminua em mais.de 15% (quinze por cento) a quantidade de bens 
ou serviços sem alteração no preço unitário ou em outros rennos e 
condições da venda: e 

(6) Desde que incluídos no Ptru10 de Aquisições do Programa, 
respeitados os demais requisitos àesta Cláusula, as restrições 
estipuladas acima e as condições estabelecidas nas normas e 
procedimentos do Banco. o Mutuário poderá adotar, para a 
aquisição de b~-ns e serviços comuns fmanciados pelo Banco, os 
procedime."ltOS estabelecidos na legislação brasileira para a 
modalidade de licitução Pregão, nas formas presencial e eletrônico. 
admitindo-se também o sistema de registro de preços. Ressalvada a 
possibilidade de autorização por escrito de maiores valores pelo 
B3llco. os limites de contratação para essas modalidades são: (i) 
para pregão presencia!: o limite adotado para Comparação de 
Preços: e (ii) para pregão eletrônico e sistema de registro de 
preços: o limite aàotado para Licitação Pública Nacionai. 

(ííi) Comparação de Preços, de acordo com o disposto no parágrafo 3.5 das 
Políticas de Aquisições. para: (!} a contratação de obras ou serviços cujo 
custo estimado seja inferior ao equivalente a US$ 500.000,00 (qu.inhentos 
mil dólares) por éo,,1trato; e (2) a aquisição dos bens cujo custo estimado 
seja inferior ao equivalente a USS 100.000.00 (cem mil dólares) por 
contrato: e 

(ív) Contratação Direta. de acordo com o dispos10 nos parágrafos 3.6 e 3.7 das 
Políticas de Aquisições. 

Obrigações em matéria de t1guísições. O Mutuário se compromete a, por 
intennédio do órgão Executor: (i) proceder à contratação das obras e serviços e à 
aquisição ôos bens .de acordo com os pl rui os gerais, as especificações técnicas, 
sociai, e ambientais, os orçamentos e os demais documentos requeridos para :a 
aqui~ição ou a co1tstruçiio e, sendo o caso, as especificações e <ieJnais,documentos 
necessários para a convocação; e (ii) no caso de obras, a obter, antes de seu início, 
com relação aos imóveis onôe serão realizadas, a posse legal, as servidões ou 

2221/OC-BR 



(d) 

- 10 -

outros direitos necessários para iniciar as referidas obras, bem como os direitos 
sobre as águas que se requeiram. 

Revisão pelo Banco das decisões em maréria de aquisições: 

(i) Planejamento das Aquisições: Antes de efetuar qualquer convite para um2. 
licitação, o Mutuário, por intermédio do Órgão Executor, deverá 
apresentar à revisão e aprovação do Banco, o Plano de Aquisições 
proposto para o Programa, que deverá incluir o custo estimado dos 
contratos, a agrupação destes. os critérios de seleção e os procedimentos 
aplicáveis a cada um, de acordo com o disposto no parágrafo l do 
Apêndice l das Políticas de Aquisições. Esse Plano deverá ser atualizado a 
cada 12 (doze) meses durante a execução do Programa e cada versão 
atualizada será submetida à revisão e aprovação do Banco. A aquisição 
dos bens e a contratação de obras e serviços deverão ser efetuadas de 
acordo com o referido Plano de Aquisições aprovado pelo Banco e de 
acordo com o disposto no referido parágrafo 1. 

(ii) Revisão a antç: Salvo disposição escrita em contrário pelo Banco, todos 
os contratos par:-: a ccntratação de obras e serviços e para a aquisição de 
bens do Programa serão revisados de forma a ante, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice l das 
Políticas de Aquisições. Para tais propósitos, o Mutuã.-io deverá aprescmar 
ao Banco evidência do cumprimento do disposto no inciso ( e) desta 
Cláusula. No caso de aquisições mediante Comparação de Preços ou 
Contratação Direta, o Mutuário deverá apresentar ao Banco, antes da 
seleção do fornecedor ou empreiteiro. um relatório sobre a comparação e a 
avaliação das cotações recebidas e, antes da assinatura do respectivo 
contrato. evidência do cumprimento do disposto no inciso (e) desta 
Cláusula, assim como a minum do contrato. 

{iii) Revisão ex post: A revisão ex posr das aquisições será aplicada a cada 
contrato não compreendido no inciso (dl{ii) desta Cláusula, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos no parágrafo 4 do Apêndice l das 
Políticas de Aquisições. 

CLÁUSULA 4.02. Manutenção. O Mutuário se compromete a, (a) conservar adequadamente 
as obras e equipamentos compreendidos no Programa, de acordo com normas técnicas 
geralmente aceitas; e (b) apresentar ao Banco, durante os 5 (cinco) anos seguintes à conclusão de 
cada obra e à aquisição de cada equipamento do Programa, dentro do primeiro trimestre de cada 
ano, a partir do exercício fiscal seguinte ao recebimento da primeira obra ou equipamento do 
Programa, um relatório sobre o estado dessas obras e equipamentos e o plano anual de 
manutenção, conforme o disposto na Seção V do Anexo Único. Se ficar comprovado, com base 
nas inspeções feitas pelo Banco ou nos relatórios recebidos; que a manutenção efetuada se 
encontra abaixo dos níveis acordados, o Mutuário deverá adol.ar as medidas necessárias para que 
as deficiências sejam corrigidas à satisfação do Banco. 
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CL.ÁUSVLA 4.03. Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local. O Banco 
poderá reconhecer como parte dos recursos de contrapartida local despesas efetuadas no 
Programa distintas das previstas na Cláusula 3.03 aié a quantia equivalente a US$ 10.000.000.00 
(dez milhões de dólares), em estudos, projetos, adrninisuação, obras e aquisição de imóveis, que 
tenh;l.:(ll sido efetuadas antes de 4 de novembro de 2009, mas após 4 de maio de 2008. O Banco 
poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local, as despesas efetuadas ou que 
venham a ser efetuadas com o Programa a partir de 4 de novembro de 2009 e até a data d.a 
entrada em vigor do presente Conruro, desde que se tenham cumprido requisitos 
subsumcialmente análogos aos estabeiecidvs neste instrumento. 

CLAUSULA 4.04. Seleção e contratação de consultores. A seleção e contratação de 
consultores com recursos do Financiamento deverão ser efetuadas de acorâo com as disposições 
estabelecidas no Documento GN-2350-7 ("'Políticas para a seleção e contratação de consultores 
fiJ:Janciados pelo, Banco Imeramericru:to de Desenvolvimento''), de julllo de 2006 (doravante 
dcnpmlnado ''Políticas de Consultores"), que o Mum:írio declara conhecer, e pelas seguintes 
disposições desta Cláusula: 

(a) Seleção baseada na qualidade e no custo: Salvo quando o inciso (b) desta 
Cláusula estabeleça o contrário, a seleção e contratação de consultores deveriio ser 
efetuadas mediante contratos cujos objetos tenham sido adjudicados de acordo 
com as disposições da Seção fI das Políticas de Consultores e dos parágrafos 3.16 
a 3.20 das mesmas. Para efeiws do disposto no parágrafo 2.7 das Políticas de 
Consultores, a lista curta de consultores cujo custo estimado seja inferior ao 
equivalente a USS 1.000.000,00 (um milhão de dólares) por contrato poderá estar 
formad.'l, em sua totalidade, por consultores nacionais. 

(b) Outros procedimentos de seleção e contratação de consultores: Os seguintes 
métodos de seleção poderão ser utilizados para a contratação de consultores que, 
de acordo com o Banco, reúnam os requisitos estabelecidos nas Políticas de 
Consultores: 

(i) Seleção Baseada na Qualidade, de acordo com o previsto nos parágrafos 
3.1 a 3.4 de tais Pólíticas; 

(ii) ,eJeção Baseada em Orçamento Fixo. de acordo com o previsto nos 
parágrafos 3.1 e 3.5 te tais Políticas; 

(i:ii) Seleção Baseada n;> Menor Custo, de acordo com o previsto nos 
parágrafos 3. l e 3 .6 de tais Políticas; 

(iv) Seleção Baseada. nas Qualificações dos Consultores, (!e acordo com o 
previsto nos parágrafos 3.1. 3.7 e 3,8 de tais Políticas; 

. (V) Contratação Direta, de acordo com o previsto nos parágrafos 3.9 a 3.13. de 
tais Políticas; 
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{vi) Consultores individuais, para serviços que reúnam os reqms1tos 
estabelecidos no parágrafo 5. l das Políticas de Consultores, de acordo 
com o disposto nos parágrafos 5.2 e 5.3 de tais Políticas. Nos casos 
excepcionais indicados no parágrafo 5.4 das Políticas de Consultores, os 
consultores individuais poderão ser contratados diretamente, com a 
aprovação pré,1a do Banco. 

(e) Revisão pelo Banco do Qrocesso de seleção de consulrores: 

(i) 

(ii) 

Planejamento da seleção e controtacão: Antes de efetuar a primcira 
solicitação de propostas aos consultores, o Mutu·ário, por intermédio ào 
Órgão Executor, deverá apresentar à revisão e aprovação do Banro um 
Plano de Aquisições que deverá incluir o custo estimado dos contratos. a 
agrupação destes, os critérios de seleção e os procedimentos aplicâvefa, de 
acordo com o disposto no parágrafo l do Apêndice ·1 das .E>olftiéas de 
Consultores. Este plano deverá ser atualizado a cada 12 · (doze) meses 
durante a execução do Programa e cada versão atualizada será.submetida à 
revisão e aprovação do Banco. A seleção e contratação .de consultores 
serão efetuadas de acordo com o Plano de Aqtrislções do Programa 
aprovado pelo Banco e suas atualizações correspondentes. 

Revisão ex ante: Salvo dispcsição escrita em contrário pelo Banco, todos 
os contratos para a contratação de empresas de consultoria e para a 
contrntação de cousuJtores individuais durante o primeiro ano de execução 
do Programa sc;:ão revisados de forma ex ante, de acordo com os 
pr0< .. -edimentos ehabelecídos nos parágrafos 2 e 3 do Apêndice· 1 das 
Políticas de Consultores. No caso de contrato de serviços de consultores 
individuais, o Mutuário deverá apresentar, para consideração e aprovação 
do Banco, o relatório de comparação das qualificações e a experiência dos 
candidatos e, em caso de consuJ tores individuais que serão selecionados 
diretamente, as qualificações e a experiência do consultor, os termos de 
referência e .os termos e condições de contratação dos consultores. O 
contrato apenas poderá ser adjudicado depois que o Banco renha 
outorgado sua aprovação respectiva. 

(iii) Revisão ex post: A revisão ex post das contratações será aplicada a cada 
contrato não compreendido no inciso (c)(ii) desta Cláusula, de acordo com 
os procedimentos estabelecidos no parágiàfo 4 do Apêndice I das 
Políticas de Consultores. 

CLÁUSULA 4.05. Sistema de gestão e monitoramento do Programa. Ap6s decorridos 6 
(seis) meses da data da assinatnra deste Contrato, o Mun,ário âeYerá <.'cotar, durante todo o 
período de execução do Programa. com um sistema infonnatizado de gestão, acompanh:unenro e 
avaliação do Prógrama, em conformidade com os termos de referêncià previamente acordados 
com o Banco e que será operado pela UGP. Os indicadores do sistema estão baseados no Marco 
Lógico do Programa e incluem: (i) o acompanhamc!lto do avanço físico e do cumprimento de 
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metas anuais do Programa e dos componentes específicos: {íi) a avaliação de impacto destas 
ações e projetos; e (ili) a eficiência e efetividade do Programa. 

CLÁUSULA 4.06; Acompanhamento, ava!iadio e relatórios. (a) A avaliação e o 
acompanhamento do Programa serão efetuados por meio dos relatórios indicaàos no 
Artigo 7.03(a)(i) das Normas Gerais. bem como dos seguintes rel.atóriosa serem apresentados ao 
Banco pelo Mutuário, por intermédio do Órgão Executor, para rrlo objeção: 

(i) O relatório inicial, incluindo o Plano Operacional Anual (POA) para o primeiro 
ano de execução e um CD'.'.·nograma detaihado de execução do Programa. 

(ii) Os relatórios semestrais de progresso deverão ser apresentados dentro dos 60 
(sessenta) dias seguintes ao término de cada semestre e refletirão o cumprimento 
dos indic:1dores do Marco Lógico do Programa. 

(iii) O relatório de avaliação intermediária. o qual será apresentado dentro dos 90 
(noventa) dias depois que tenham sido desembolsados 40% (quarenta por cento) 
dos recursos do Financirunento. ou ttanScorridos .24 (>inte e quatro) meses de 
execução do Programa. o que ocorrer primeiro; e 

(iv) O relatório de avaliação final, o qual será apresentado até 180 (cento e oitenta) 
dias antes da data do último desembolso ou dentro dos 90 (noventa) dias depois 
que tenham sido desembolsados 90% (noventa por cento) dos recursos do 
Fmanciamemo, o que ocorrer primeiro. 

Os relatórios referidos nos itens (iii) e (iv) acima deverão incluir: (1) os resultados 
da execução financeira por componente; (2) o cumprimento de metas dos 
produtos e resultados e avanços dos impactos esperados, de acordo com os 
indicadores esrabelecidos no Marco Lógico do Programa; (3) o grau de 
cumprimento dos requisitos e especificações ambientais de obras, de acordo com 

.J o estabelecido no Relatório de Avaliação Ambiental (RAA) respectivo; (4) o grau 
de cumprimento das tarefas de operação e manutenção das obras concluídas; 
(5) uma síntese dos impactos sociais mais relevantes da execução do Programa; 
(6) o grau de cumprimento dos compromissos contratuais; e (7) uma sfutese dos 
resultados de !Odas as auditorias realizadas durante a execução do Programa até o 
correspondente momento. 

(b) Os relatórios de avaliação intermediária e final, uma vez aprovados pelo Banco, 
estarão à disposição do público no sítio -?lelrônico oficial do Órgão E,;ecutor. 

(c) O Mutuário deverá manter um sistema de gestão e monitoraniento, nos termos da 
Cláusula 4.05 destas Disposições Especiais, o qual será operado pela UGP e cujos indicadores 
estarão relacionados a: (i) a programaçi:o de atividades específicas; (li) o acompanhamento do 
avanço ffsico e financeiro dos componentes do Programa; e (fü) o monitoramento e o con1role 
periódico dos resultados intermediários da operação. 
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{d) ·o Mutuário deverá compilar, urquivar e manter atualizados, por 3 (três) anos 
contadas do final da execução do Programa, a documentação comprobatória do uso dos recursos 
do Programa, que permita ao Banco realizar a avaliação ex post do Programa, caso considere 
conveniente. 

CLÁUSULA 4.07. Condições especiai~ de execução. Será condição prévia ao início da 
const!1lção dos respectivos equipamentos sociais financiados pelo Programa a celebração e 

entrad.a en1 vigor de instrum-:ntos jurídicos adequados._ satisfatórios ao Banco em forma e 
subslãncia, entre a SEI:t"il° e cada uma das Secretarias e entidades municipais envolvidas no 
Programa, para a supervisão dos projetos e a operação e manutenção dos equipamentos sociais e 
dos programas sociais sob sua competência. 

CAPÍTULO V 

Registros, Inspeç<i<!s e Relatórios 

CLÁtiSD'LA 5.01. Registros. inspec<i<!s e relatórios. O Mutuário se compromete a manter 
registros. permitir inspeções e apresentar relatórios e dcmonstraç<i<!s financeiras, de acordo com 
as disposições estabeleciàas no Capírulo VII das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 5.02.. Auditorias. (a) Com relação ao estabelecido no A,.--iigo 7.03 das Normas 
Gerais, durante o período de execução do Programa as demonstrações financeiras do mesmo 
serão apresentadas anualmente, pelo \1utuário. devidamente auditadas por uma empresa de 
auditores independente accira pelo Ban,-;,_ 

(b) A auditoria de que trata esta Ciáusula será efetuada de acordo com os termos de 
referência previamente acordados com o Banco e com os requerimentos das políticas e os 
procedimentos do Banco sobre auditorias. Na seleção e contratação da empresa de auditoria 
referida no inciso (a) desta Cláusula. utiliz.'1l'-se-:lo os procedimentos indicados pelo Banco e que 
consturn do documento AF-200 do Banco. As despesas com auditoria serão efetµadas a débito ) 
do Financiamento.· 

CAPÍTULO VI 

Disposições Dh·ersas 

CLÁUSULA 6.01. Vigência do Contrato. Este Contrato começa a vigorar na data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA 6.02. · Extinção. O pagamento total do Empréstimo, juros e comissões dará por 
extinto este Contrato e todas as obrigações dele derivadas. 

CL.\USULA 6.03. Validade. Os direitos e obrigações estabelecidós neste Contrato são 
váiidos e exigíveis, de acordo com os termos nele estabelecidos, sem referência à legisla<;<'ío de 
qualquer país. 
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CLÁUSULA 6.04. Comunicações. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro 
procedimento. todo aviso, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra 
em virtude de.~te contrato será feito por escrito e considerado efetuado no momento em que o 
documento correspondente for entregue ao destinatário no respectivo endereço, abaixo indicado: 

Do Mutuário: 

Endereço postal para assuntos relacionados com a execução do Programa: 

Secretaria Municipal de 0eseovolvimento Urbano e Infraestrutura 
Gabinete do Secretário · 
Av. Santos Dumont, 5335. 6º andar 
60.190-100 -Fortaleza - Ceará 
Fax: ·t-55 85 3105-l078 / l082 

Endereço postal para assuntos :elacionados com o serviço do Empréstimo: 

Do Banco: 

Secretaria de Finanças de Fortaleza 
Gabinete do Secretário 
Rua General Bezerril. 755 
60.055-100 - Fortaleza • Ceará 
Fax: +55 85 3105-1240 

Endereço postal: 

Banco Intcramerícano de Dcscnvolvlmemo 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, o.e. 20577 
Estados Unidos da América 
fax: (202) 623-3096 

CLAUSULA 6.05. Correspondência. O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar 
à Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão. no endereço abajxo indicado. cópia das correspondências relatlvas ao Programa. 

Ministério do Planejam,.,to. Orçamento e Gestão 
Secretaria de Assuntos Ltemacio112is - SEAJN 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K. 5° andar 
70040-906. Brasília. DF. Brasil 

Fax:+55(61)2020-5006 
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CAPÍTlJLO VU 

CLAUSULA í .OL Cláusula compromissória. Para a solução de qualquer comrovérsia 
oriunda do present·~ Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem 
incondicional e irrevogavelmente ao processo e scrncnça do Tribunal de Arbitragem a que se 
refere o Capítulo IX das Normas Gerais. 

EM TESTEMUNHO DO QüE. o Mmuário e o Banco, atuando cada qual por intermédio 
de seu representa.'lte autorizado, firmam o presente Contrato em 3 (três} vias de igual teor em 
Brasília, DF, Brasil, no dia acima indicado. 

lvfüNICÍPIO DE FORTALEZA 

~-icr~~ 
Luizi~ de Oliveira Uns 

Prefeita 
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SEGUNI>A PARTE 

NORJ.'VU.S GERAIS 

CAPÍTiJLO I 

l..ECJSGO/CSC/JDBDOCS: 1052!>.'>4 

ARTIGO LOL Aplicação das iormas Gerais. Estas Nonnas Gerais aplicam-se aos 
Contratos de Empréstimo que o Barco futeramericano de Desenvolvimento celebra com seus 
Mutuários e, portanto, suas disposições constituem pane integrante deste Contrato. 

CAPÍTULO II 

Definicões 

ARTIGO 2.01. Definições. Par2. os efeitos dos compromissos contratuais contraídos pelas 
partes, são adotadas as seguintes definições: 

(a) "Banco" designa o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

(b) "Contrato" designa o conjunto de Disposições Especiais, Normas Gerais e 
Anexos. 

(e) ··custo dos Empréstimos Unimonetários Qualificados com Taxa de Juros 
Ajustável" significa o custo para o Banco dos Em~réstimos Unimonetários 
Qualificados com Taxa de Juros Ajustável na Moeda Unica do Financi:unento, 
expresso em tennús de uma porcentagem an~al~ de acordo' com o -que seja 
determinado pelo Banco. 

(d) "Custo dos Empré.~timos Unimonetários Qualificados com TaxadeJuroiLIBOR" 
significa o custo para o Banco dos Empréstimos Unimonetá.rios Qualificados com 
Ta,;:a de Juros LIBOR na Moeda Única do Financiamento, expresso em termos de 
nma porc. .. ~tagem anual, de acordo com o que seja determinado peio Banco. 

(e) "Da1:1 de Determinação, 1 Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre" 
significa o dia 15 dos m! ses de janeiro. abril, julho e outubro de cada ano civil. A· 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR determinada pelo Banco cm uma Da~ .de 
Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LJBOR. para d.da. Trimestre sera 
aplicada retroativamente aos primeiros 15 (quinze) dias do Trimestre respec:h·o e 
continuará sendo aplicada durante e até o último dia do Trimestre. 

(f) "Diretoria" ou "Diretório" designa a Diretoria Executiva do Banco. 
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(g) "Disposições Especiais'" designa o conjunto de cláusulas que compõem a Primeira 
Part,; deste Contrato e que contém os elementos peculiares da opcra~-ão. 

(h) "Empré.stimo" designa os recursos que se desembolsem a débito do 
Financiamento. 

(í) "Em?ré.st:imo do Mecanismo Unünonctário com Ta,a de Juros Ajustável" 
significa qualquer Empr<~stírno ou parte de um Empréstimo concedido pelo Banco 
para ser desembolsado., contabilizado e amortizado em uma Moeda única dentro 
do Mecanismo Unimonetário e que, conforme as Disposições Especiais deste 
Con!rato de Empréstimo, seja aplicável a urna Taxa de Jw:os Ajustável, 
detenni.nada conforme o estipulado no Artigo 3.04(a) destas Norma.~ Gerais. 

(j) "Empréstimo do Mecanismo Unimonctário com Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR" significa qualqner Empréstimo ou parte de um Empréstimo concedido 
pelo Banco para ser desembolsado. contabilizado e amortizado em uma Moeda 
Única dentro <lo 1'-1ecanismo Unimonctário e queJ conforme as Disposições 
Especiais deste Contrato de Empréstimo, es1eja sujeito a uma Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR. determinada conforme estipulado no Artigo 3.04(b) destas 
Nonna,; Gerais. 

(k) "Empn:stimot Unünonetfu-ios QM!ificados", para Empréstimos expressos em 
qualquer moeda, significa: (i) desde a data cm que o primeiro empréstimo na 
moeda selecionada sej::. aprovado pela Diretoria. recursos do mecaJ?-ismo 
transitório de estabillza,ão dessa moeda e recursos captados pelo Banco nessa 
moeda que sejam destina<los a financiar os Empréstimos concedidos com o 
Mecanismo Unimone:ário; (ii) a partir do primeiro dia do sétimo Semestre após a 
data mencionada, recursos captado, pelo Banco que se destinem a firnmciar os 
Empréstimos. na moeda selccioÍ1ada. com o Mecanismo Unimonetário. 

(1) "Financiamento" designa os recursos que o ·Banco convém ,~m colocar à 
disposição do Mumário para contribuir para a realização do Projeto. 

(m) "Fundo Rotativo" designa o Fundo que o Banco poderá estabelecer, .de acordo 
com Artigo 4.07 desras Nonnas Gerais, com o objeto de adiantar recursos 
relacionados com a execução do Projeto que séjam financiáveis com os rccmsos 
do Empréstimo. 

(n) "Fraude e corrupção~ significa o(s) tlto(s) defüúdo(s) no ,1,rtigo 5.02(c) destas 
Normas Gerais. 

(o) "Fiüdor" designa a parte que garante o cumprimento das obrigações contraídas 
pelo Mutuário, assumindo outra., obrigações que, segundo o Co.ntráto de Garantia, 
sejam de sua responsabilidade. 
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(p) "Mecanismo Uniomonetário" significa o mecanismo que o Banco estabeleceu 
para conceder Empréstimos em certas moedas conversíveis selecionadas 
periodicamente. 

(q) "Moeda que não seja a cio país do Mutu,lrio" ou "Moeda Conversível" designa 
qualquer moeda circulante legal ele um país que não o do Mutuário. os Direitos 
Especiais de Saque do Fundo Monetário lntcn1acional e qualquer outra unidade 
que represente a obrigação do serviço da dívida de um empréstimo contraído pelo 
Banco. 

(r) "Moeda Única" significa ,_qualquer moeda conversível que o Banco tenha 
selecionado para conceder Enpréstimos com o .Mecanismo Unimonetárío. 

(s) "Mutuária" ou "Mutuário" designa a parte à qual o Financiamento é colocado à 
disposição. 

(t) "Normas Gerais" designa o conjunto de artigos que compõem a Segunda P:irte 
deste Contrato e refletem as políticas básicas do Banco aplicáveis uniformemente 
a seus Contratos de Empréstimo. 

(u) "Órgão Contral.llllle" significa a entidade com capacidade legal para subscrever o 
Contrato de Aquisição de Obras e Bens e a Seleção e Contratação de Consultore5 
para com o empreiteiro. fornecedor c a empresa consultora ou consultor 
individual . .conforme o caso. 

(v) ·'Órgão(s) Executor(es)" significa a(s) entidade(s) encarregada(s) de executar o 
projeto, ,otal ou parciaimente. 

(w) "Projeto" designa o Programa ou Projeto para o qual é concedido o 
Financiamento. 

(X) "Semestre" designa os.primeiros ou os segundos seis meses de um ano civil. 

(y) "Taxa de Juros LIBOR" significa qualquer uma das seguintes definições, 
conforme a moeda do Empréstimo: l' 

(i) No caso de Emprésfr-nos do Mecanismo Uni.monetário cm dólares: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
"USD-LIBOR-BBA". que é a taxa aplicável a depósitos em 
dólares em um prazo de 3 (três) meses, que figure na Página 

Qualquer tenno q:.e fi;.;um l!m maiúscuias no parágrafo (w) do Arrigo 2.01 e qite não esteJa definido de 
orara for-n<.a nesre parágrafo uni o mesmo signifiwdo que ihe fui atribuído nas Definições do ISDA de 
2000, segundo a publü:a.ção do fotenw:imza( Swaps mui Deriva1ives Associa.::ion. lnc.~ em suas w:rsões 
modLficadas e complemer.t.adas, as quais são incorporc.dm: a t:ste documento por rt.ferência. 
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Telcrate 3750 às 11:00 horas da manhã, hora de Londres, em uma 
data que seja 2 (doí$) Dias de Expediente Bandrio cm Londres 
antes ela Data de Dcterminaçlo da Taxa de Jmos Baseada na 
LIBOR para cada Trimestre. Se essa taxa não constar da Página 
Telcrate 3750, a taxa correspondente a essa Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será 
determinada como se as partes houvessem especificado 
'"USD-LIBOR-Bancos de Referência" como a Taxa de Juros 
LIBOR aplicável. 

(B) "liSD-LIBOR-Bancos de Referência"' significa que a ta,,a 
correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada r:a LIBOR para cada Trimestre será determinada cm 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos cm dólares aos bancos de primeira ordem 
no mercado íntcrbaucário de Londres, aproximadamente às 11:00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) 
Di:is de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Delonninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de 3 (rrês) meses, contado a partir da Data 
de Determinação <la Ta.xa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Reprcscmativo. O Agente ou 
.':..geme., de Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(ão) uma 
cotação de:;sa taxa ao escritório principal em Londres de cada um 
dos Bancoi de Referência. Se for obtido um mínimo de 2 (duas) 
cotações, a taxa correspondente a essa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será 2 

média aritmética das corações. Se forem obtidas menos de 2 (duas) 
cotações segundo solicitadas, a taxa correspondente a essa Data de 
Determinação da Ta.ta de Juros Baseada na LlBOR para cada 
Trimestre será a média aritmitica das taxas cotadas pelo~ 
principais bancos na cidade de Nova York, escolhidos pelo Agente 
ou Agentes de Cálculo, aproximadamente às 11:00 horas da 
marJlã, horn de Nova York, nessa Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na UBOR para cada Trimestre, aplicável a 
empréstimos em dólares concedidos aos principais bancos 
eurnpeus. em um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtiver a 
taxa de imos de mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procc<lu"ncnto descriro anterio;nente, o Barico determinará, a seu 
exclusivo critério, a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LrBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos 
Agentes de Cálculo. Para os propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
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Trimestre não for um dia de expediente bancário na cidade de 
Nova York, ,erão utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia 
bancário em Nova York imediatamente seguinte. 

(ii) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário em euros: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR ern urna Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre s·erá a taxa 
"EUR-UBOR-Telcratc, que é a taxa para depósitos ern euros em 
wn prazo de 3 (uês) meses que figure na Página Telerate 248 às 
11:00 horas d,, manhã, hora de Bnixelas, em uma data que seja 
2 (dois) .. Dias de Liquidação TARGET antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 248, a taxa 
correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada como se 
as partes houvessem especificado "EUR-EURIBOR-Bancos de 
Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável 

(Bl ··EUR-EURIBOR-Ba11cos de. Referência" significa que a taxa 
correspondente a uma Data de Detenninação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em euros aos bancos de primeira ordem no 
mercado interbandrio da zona do euro. aproximadamente às l l :00 
hor:,.s da manhã, hora de Bruxela.~. em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Llquidação TARGET antes dessa Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, a um 
prazo de 3 (três) meses. contado a partir da Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um 
Montante Representativo, partindo de wn cálculo real de 360 dias. 
O Agente ou Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo Banco 
solicitará(ão) uma cotação dessa taxa ao escritório principal .na 
zona do euro de cada um dos Bancos de Referência. Se forem 
obtidas ao menos 2 (duas) cotações, a taxa correspondente a tal 
Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para 
cada Trimestre ,crá a média aritmética das cotações. Se forem 
obtidas meno,·:de 2 (duas) couiçõe.~ de acordo com o solicitado, a 
ta.xa correspodente a essa Data Ue Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LJBOR para cada Trimestre será a média aritmética 
das taxas cotada.~ pelos principais bancos- da zona do euro, 
escolhidos pelo Agente ou Agentes de Cálculo utílizado(s) pelo 
Banco, aproximadamente às 11:00 horas da manhã, hora de 
Bruxelas, nessa Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada 
na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a empréstimos em euros 
concedidos aos principais bancos europeus, em um prazo de 3 
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(três) meses. contado a oartir da Data de Detem1inacão da Taxa de . ' 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um Montante 
Representativo. Se o Banco obtiver a ta.,;a de juros de mais de um 
,\gente de Cálculo. como resultado do procedimento descrito 
anteriom1ente~ o Banco determinará, a seu exclushro critério. a taxa 
de juros LIBOR aplicável numa Data de Detenninação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, com base. nas taxas 
de juros proporcionadas pelos Agentes de Cálculo.. Para os 
propósitos desta disposição. se a Data de Determinação da Taxa de 
Juros Ba:;eada na LIBOR para cada Trimestre não for um dia de 
eicpedieme bancário em Bruxelas e na zona do euro, serâo 
utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Bruxelas e na zona do euro imediatamente seguinte. 

(iii) No caso de Emp~éstimos do Mecanismo Unimonetário em ienes: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR em urna Data de Detenninação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR pam cada Trimestre será a "JPY
LIBOR-BBA". que é a taxa para depósitos em ienes em um prazo 
de 3 (três) meses que figure na Página Telerate 3750 às 11:00 
homs da manhã, hora de Londres. em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trime.scre, Se e.ssa taxa não constru- da Página Telerate 3750. a taxa 
correspor:,dente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada ;,a UBOR para cada Trimestre será determinada como se 
a~ partes houvessem especificado a "JPY-LIBOR-Ba:ncos de 
Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) "JPY-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a trota 
correspondente a nma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das ta.,as às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em ienes aos bancos de primeira ordem no 
mercado interbancário de Londres, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma daia que seja 2 {dois) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Ta.,a de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data 
de Detem1ínação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Represenlativo. O Agente ou 
Agentes de Cálculo utílizado{s) pelo Banco solícitará(ão) uma 
·cotação dessa ta.'Ca ao escritório principal em Londres de cada wn 
dos Bancos de Referência. Se foI'. obtido um mínimo de 2 (duas) 
cotações. a 1axa correspondente a essa Data de, Determinação da 
Taxa de Jmos Baseada na Ll13OR para cada Trimestre será a 
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méilia aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de 2 {duas) 
cotações conforme solíci tado. a ta.xa correspondente a essa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada n2 LIBOR para cada 
Trimestre será a média aritmética das ta.,a.~ cotadas pelos 
principais bancos de Tóquio. escolhidos pelo Agente ou Agentes 
de Cálculo utilizado(s) pelo Banco, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Tóquio, nessa Data de Determinação da 
Ta,,:a de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre. aplicávei a 
empréstimos em ienes concedidos aos principais bancos europeus. 
em um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data de 
Determinação da Taxa de foros Baseada na LIBOR para cada 
Trimesi:re e em um Momamc Representativo. Se o Banco obtiver a 
taxa de juros /le mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procedimento descrito anteriormente, o Banco determinará a seu 
eKclusívo critério. a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR .para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos 
Agentes de Cálculo. Para o& propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário em Tóquio. serão 
utilizada,; as ta.xas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Tóquio imediatamente seguinte. 

(iv) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário cm francos suíços: 

(A) A Ta,:a de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na UBOR para cada Trimestre será a 
"CHF-LIBOR-BBA", que é a taxa para depósitos em francos 
suíços em um prazo de 3 (três) meses que figure na Página Telerate 
3í50 às 11:00 horas da manhã., hora de Londres. em uma data que 
seja 2 (dois) Dias de Expediente Bancário em Londres antes da 
Data de Detemünação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para 
cada Trimestte. Se essa taxa não constar da Página Telerate 3 750, 
a taxa correspondente a essa Data de Detenninação da Taxa de 
Jw:os Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada tal 
como se as partes houvesseni especificado "CHF-LIBOR-Bancos 
de Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) "CHF-LIBOR.Bancos de Referência" significa que a raxa 
corrcspondent: a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos cm francos suíços aos bancos de primeira 
orde.,n no mercado interbancário. de Londre.~, aproximadamente às 
11:00 horas da manhã, hora de Londres. em mna data que seja 
2 (dois) Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Pata de 
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Dctcrmi."'1,,:<ão da Taxa de foros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de 3 (três) meses, a partir da Data de 
Determinaçilo da Tax,, de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e cm um Montante Representativo. O Agente ou 
Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo Baneo solicitará(ão) uma 
cotação dessa taXa ao escritório principal em Londres de cada um 
dos Bancos de Referência. Se for obtido um mínimo de 2 (duas) 
cotações, a taxa <--Orrespondente a essa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de 2 (duas) 
cotações de acordo com o solicitado, a taxa correspondente a essa 
Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para 
cada Trimestre será a-média aritmética das taxas cotadas pelos 
principais bancos de Zurique, escolhidos pelo Agente ou Agentes 
de Cálculo utilizados pelo Banco, aproximadamente às 11:00 horas 
da manhã. hora de Zurique, nessa Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trime&tfe, aplicável a 
empréstimos cm francos suíços concedidos aos principais bancos 
europeus, em um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data 
de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtiver a 
taxa de juros de mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procedimento descrito antcriorroente, o Banco detem1inará a seu 
exclusivo critério, a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Dctenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. com base nas taXas de juros proporcionadas pelos 
Agentes dr Cálculo. Para os propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Ju,.--os Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário cm Zurique, serão 
utilizadas as taxas corndas no primeiro dia de expediente bancário 
em Zurique imediatamente seguinte. 

(z) "Trimestre" significa cada um dos seguintes períodos de 3 {três) meses do ano 
calendário: o período que começa no dia l º de janeiro e termina no dia 31 de 
março: o período, que começa no dia 1 º de abril e t=:ina no dia 30 de junho; o 
período que começa no dia 1 ° de julho e termina no dia 30 de setembro: e o 
período que começa no dia 1° de outubro e tcmúna no dia 31 de dezembro. 

CAPÍTULO IlI 

Amortização. Juros e Comissão de Crédito 

ARTIGO 3.01. Datas para o Pagamento da Amortizacão e dos Juros. O Mutuário 
deverá amorti7..ar o Empréstimo cm prestações semestrais nas mesmas datas determinadas na 
Cláusula 2.02 das Disposições Especiais para o pagamento dos juros. Se a data de vigência deste 
Contrato for entre oi dia..s 15 (quinze) e 30 (trinta) de junho ou entre 15 (quinze) e 31 (trinta e 
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um) de dezembro, as datas de pagamento dos juros. assim como da primeira parcela de 
amortização e as parcelas de a:mortiwção consecutivas serão 15 (quinze) de jwib.o e 15 (quinze) 
de dezembro, respectivamente. 

ARTIGO 3.02. Comissão de crédito. (a) Sobre o saldo não desembolsado do 
Financiamento que não seja na moeda do país do Mutuário, este pagará uma comissão de crédito 
que começará a vigorar 60 ( sessenta) dias apôs a darn do Contrato. O valor de tal comissão será 
indicado nas Disposições Especiais, em nenhum caso poderá exceder de O, 75% ao ano. 

(b) No caso de Empréstimos em dólares dos Estados Unidos da América com o 
Mecanismo Unimonetário, esta c01nlssão será paga em dólares dos Estados Unidos da América. 
No caso de Empréstimos com o lv!ecanismo Unimonétá.rio numa moeda que não seja o dólar dos 
Estados Unidos da América, a comissão s, :ii paga na moeda do Empréstimo. Esta comissão será 
paga nas mesmas datas estipuladas pai ~ o pagamento dos juros, conforme previsto nas 
Disposições Especiais. 

(e) Esta comissão deí;s:ará de vigorar, no todo ou em parte, conforme o caso, na 
medida em que: (i) tenham sido efetuados os respectivos desembolsos: ou (ii) o Financiamento 
tenha ficado tom[ ou parcialmente sem efeito, em conformidade coro os Artigos 3.15, 3.16 e 4.02 
destas Normas Gerais e com os artigos pertinentes das Disposições Especiais. 

ARTIGO 3.03. Cálculos de juros e da comissão de crédito. Os juros e a comis,;ão de 
crédito serão caiculadc,s com ba.~e no número exato de dias do Semestre correspondente. 

ARTIGO 3.04. Juros. Os juros incidirão sobre os saldos devedores ctiários do 
Empréstimo a uma taxa anual que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua polílica 
sobre taxas de jw:os e poderá ser uma das seguintes confomí.e o estipulado nas Disposições 
Especiais ou na carta do Mutu:írio a que se refere o Artigo 4.0l(g) destas Norm:is Gerais, se o 
Mutuário decidir alterar sua opção quanto à altemativa de taxa de juros do Empréstimo do 
Mecanismo Unimonetário co1ifonne o estipulado na Cláusula 2.03 das Disposições Especiais: 

(a) 

(b) 

No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros 
Ajustável, os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do Empréstimo a 
uma taxa anual para cada Semestre que será determinada em função do Custo dos 
Empréstimos Qualificados com uma Taxa de Juros Ajustável na Moeda Única do 
Financiamento, acrescida da margem vigente para empréstimos do capital 
ordinário expressa em termos de uma porcentagem anual; ou 

No caso de Empréstimos de, Mecanismo Unimonctário com Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR, os j, ros incidirão sobre os saldos devedores diários do 
Emprésúmo a uma taxa au1al para cada Trimestre detem:rinada pelo Banco em 
uma Data de Determinação da Ta."<a de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, calculada da seguinte fo1ma: (i) a respectiva Troca de Juros LIBOR, 
conforme se define no Arrigo 2.0l{y) d<..>stas Normas Gerais; (ii) mais ou menos 
uma margem de custo calculada trimestralmente como a média ponderada de 
todas as margens de custo para o Banco relacionadas com os empréstimos 
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atribuídos à cesta de empré.~tímos do Banco que financiam os Empré.~timos do 
Mecanismo Unimonctário com Ta.xa de Juros Baseada na LIBOR; (fü) mais o 
valor líquido de quaiquer custo e/ou lucro. calculado trimestralmente, gerado por 
qualquer operação com instrumentos derivados em que o Banco participe para 
mitigar o efeito.de fiuruações extremas na Taxa de Juros LIBOR dos empréstimos 
obtidos pelo Banco pro-a financiar o Mecanismo Unimonetário com Ta,a de Juros 
Baseada na LIBOR; (iv) mais a margem para empréstimos do capital ordinário 
vigente na Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre expressa em termos de uma porcentagem anual.. 

(e) Para os efeitos do Artigo 3.04(b): 

( ., ,, 

(ii) 

O Mutuário e o Fiador de qualquer Empréstimo do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LJBOR expressameme 
aceitam e acordam que: (A) a .T~xa de Juros LIBOR a que se refere o 
Artigo 3.04(b)(i) anterior e a margem de custo dos empréstimos do Banco 
a que se refere o Artigo 3.04(b)(ii) anterior poderão estar sujcitaS a 
consideráveis flutuações durante a vigência do Contrato de Empréstimo, 
razão pela qual a. alternativa de Taxa de Juros Baseada na Lll30R pode 
acarretar riscos financeiros significativos para o Mutuário e o Fiador; 
(B) o Ba.c--ico poderá, a seu exclusivo critério, participar em qualquer 
operação com ínsmunentos derivados com o objetivo de mitigar o impacto 
de flutuações extremas na Taxa de Juros LIBOR aplicável aos 
empréstimos obtidos pelo Banco para financiar os Empréstimos do 
Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR, 
conforme estipu!f:lo no At1.igo 3.04(b)(íii) anterior; e (C) qualquer risco 
de flutuações na· alternativa de Taxa de Juros Baseada na LIBOR dos 
Empréstimos do ·Mecanismo de Moeda Única será assumido em sua 
integridade pelo Mutuário e o Fiador. se for o caso. 

O Banco, a qualquer momento, devido a alterações que ocorram na prática 
do mercado e· que afetem a determinação da Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR para os Empré.~timos do Mecanismo Unimonetário e visando a 
proteger os interesses de seus mutuários em geral e os do Banco. poderá 
aplicar tuna base _de cálculo diferente da estipulada no Artigo 3.04(b)(i) 
anterior para determinar a taxa de juros aplicável ao Empréstimo, desde 
que notifique, com pelo menos 3 (três) mesc.~ de antecedência, ao 
Mutuário e ao Fiador, a nova base de cálculo aplicável. A nova base de 
cálculo entrará em vigência na data de vencimento do período de 
notificação. a menos que o Mutuário ou o Fiador, notifique ao Banco 
durante tal período de sua objeção, caso em que tal ·modificação não sérá 
aplicável ao li--npréstimo. 

ARTIGO 3.05. Desembolsos e pagamentos de amortizacões e juros em moeda 
nacional. (a) Os montantes que sejam desembolsados na moeda do país do Mutuário serão 
aplicados ao Financiamento e debitados em seu equivalente cm dólares dos Estados Unidos da 
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América, determinado de acordo com a taxa de cârnbio vigente na data do respectivo 
desembolso. 

(b) O pagaocnto das quotas de amortizaç:lo ~ juros deverá ser efetuado na moeda 
desembolsada, em seu equivalente em dólares dos Estados Unidos da América, determinado de 
acordo com a taXa de câmbio vigente na data do pagamento. 

(e) Parn detemlinar as equivalências estip:.lladas nas alfueas (a) e (b) supra, será 
utilizada .a t-axa de câmbio que corresponder. de acordo com o estabelecido no Artigo 3.06 destas 
Nonnas·Gerais. 

AR'IlGO 3.06. Taxa de câmbio. (a) A taxa de câmbio a ser utilizada para estabelecer a 
equivalência da moeda do país do Mutuário em relação uo dólar dos Estadot Unidos da América 
será a scguÍ1Jtc: 

(i) A taxa de câmbio correspondente ao entendimento vigente entre o Banco e 
o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor da moeda, 
confonne estabelecido na Seção 3 do Artigo V do Convênio Constitutivo 
do Banco. 

(ií) Na ausênda de um entendimento entre o Banco e o respectivo país 
membro a respeite da taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
mam,tenção do valor de sua moeda em poder do Banco, este terá o direito 
(\e exigir que, para os fins de pagamento de amortização e juros, seja 
aplicada a taxa de câmbio utilizada n~-ssa data pe:!o Banco Central do país 
membro, ou pela correspondente autoridade monetária para a venda de 
dólares dos Estados U1údos da América aos residentes no país, que não 
sejam entidades governamentais. para efetuar as seguintes operações: 
(a) pagamento a título de capital e juros devidos; (b) 1·emessa de 
dividendos ou de ootras rendas provenientes de investimentos de capital 
no país; e (e) remessa de capitais investidos. Se, para estas três classes de 
operações, não existir raxa de câmbio idêntica. será aplicável a mais alta, 
Oll seja, a que represente o maior número de unidades na moeda do 
respectivo país por dólar dos Estados Unidos da América. 

(iii) Se, na. data em que deva ser efetuado o pagamento, a regra anterior não 
puder ser aplicada por inexistência das mencionadas operações, o 
pagamento será efetuado com base na taxa de câmbio mais recente 
utilizada para tais operações dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à data do 
vencimento. 

(iv) Se. não obstante a· aplicação das regras acima mencionadas, não for 
possfvcl detenniuar a taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
pagan1cnto, ou se surgirem discrepâncias quanto a essa determiozção, 
obscrv:ir-se-á. nesta matéria. o que o Banco resolver, levando em 
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consider<!Ção as . n:alidades do mercado de câmbio no respectivo país 
membro. 

{v) Se, por descumprimento da.~ regras anteriores, o Banco considerar que o 
pagamento efetuado na moeda correspondente foi insuficiente, deverá 
comunicá-lo de imediato ao Mutuário para que este proceda à cobertura da 
diferença dentro do prazo máximo de 30 (trinia) dias úteis contados a 
partir da data do recebimento do a,~so. Se, ao contrário, a quantia recebida 
for $Uperior à devida, o Banco procederá à devolução do excesso de 
recursos demro do mesmo praz.o. 

(b) Para determinar a equivalência em dôlares dos Estados Unidos da América de 
uma de,7csa efetuada c<>m a moeda do paí.5 do Mutuário, será utilizada a taxa de câmbio 
aplicável na data do pagamento da respectiva despesa. observada a regra assinalada na alínea (a) 
do presente A.rtígo. Para tanto, entende-se que a dara de pagamento da despesa é aquela em que 
<> Mutuário, o Órgão E;<ecutor ou qualquer outra pessoa natural ou jurídica à qual tenha sido 
delegada a faculdade de efetuar despesas, realize os respectivos pagamentos em favor do 
empreiteiro ou fornecedor. 

ARTIGO 3.07. Desembolsos e pagamentos de amortizacão e juros em ]\,foedas Úuicas. 
N<> C<-.~o de Empréstimos concedidos com o Mcc:m.ismo Unimonetário, os desembolsos e 
pagamentos a tftulü de amortiwção e juros serão efetuados na Moeda Única do Empréstimo. 

ARTI('-.-0 3.08. .Determinacão do valor de moedas conversíveis. Sempre que, nos 
termos deste Contrato, seja necessário detenninar o valor de uma Moeda que não seja a do país 
do Mutuário em termos de uma outra moeda. tal valor será aquele que o Banco vier 
razoavelmente a fixar. 

ARTIGO 3.09. Participacões. :,.1) O Banco poderá ceder a outras instituições públicas ou 
privadas. a título de participação. os direitos correspondentes às obrigações pecuniárias do 
Mutuário provenientes deste Contrato. O Banco informará imediatamente o Mutuário a respeito 
de cada cessão. 

{b) Poderão ser acordadas parllc1pações em relação a: (i) qualquer montante do 
Empréstimo que tenha sido desembolsado antes da fortnalização do acordo de participação; ou 
(ii) qualquer montante do Financiamento ainda pendente de desembolso no momento de ser 
celebrado o acordo de participação. · 

(c) O Banco poderá, com a anuência prévia do Mutuário, ceder total ou parcialmente 
o importe não desembolsado do Financiamento a outras instituições públicas ou privadas. Para 
tanto. a parcela sujeita à participação será expressa em termos de um núméro fixo de nnidades de 
uma ou váJ.ias moedas c<>nversíveis. Igualmente, com prévia anuência do Mutuário, o Banco 
poderá estabelecer,- para esta parcela sujeita à participação, uma taxa de juros diferente da 
estabelecida no presente Contrato. · Os pagamentos dos juros e das quotas de amortização serão 
efetuados na moeda especificada cm que se realizou a participação e nas datas especificadas no 
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Artigo 3.01. O Banco proporcionará ao Mutuário e "º Participante uma rabeia de amonização, 
após efetuado o último desembolso. 

ARTl:GO 3.10. Imputacão dos pagamentos_ Todo pagamento será imputado 
primeiramente à <:levolução de adiantamentos não j,L,tíficados de recursos, depois a comissões e 
juros exigíveis na data do pagamento e, existindo saldo, à amorti7..ação de prestações vencidas do 
principal. 

ARTIGO 3.11. Pagamentos antecipados. Me<:liante notificação prévía por escrito ao 
Banco, com prazo não iní'érior a 45 (quarema e cinco) dias. o Mutuário poderá pagar, nwna das 
datas de pagamento de juros indicada nas Disposições Especiais, qualquer parcela do 
Empréstimo antes do respectivo vencimento, sempre que na data do pagamento não exista débito 
a título de comissões ou juros. Salvo acordo por escrito em contrário, qualquer pagamento 
antecipado será imputado às prestações vincendas do principàl, na "ordem: inversa dos 
correspondentes vencin1cntos. 

ARTIGO 3.12. Recibos. A pedido do Banco, o .'.·lutuário deverá emitir e entregar ao 
Banco, ao finai dos desembolsos, os recibos que representem as quantias desembolsadas. 

ARTIGO 3.13. Vencimento em dias feriados. Todo pagamento ou qualquer outra 
prestação que, de acordo com o Contrato. deva realizar-se em um sábado, domingo ou feriado 
bancário segundo a lei do lugar em que deva ser efetuado, considerar-se-á válido se realizado no 
primeiro dia útil subseqüente, não sendo cabível, neste caso. a cobrança de qualquer acréscimo. 

ARTIGO 3.14. Lugar de pagamento. Todo pagamento será efetuado na sede do BallCO, 
em Washington, Distrito de Colúmbia. Estados Unidos da América, salvo se o Banco designar 
outro lugar para tal efeito, notificando previamente por escrito ao Mutuário. 

ARTIGO 3.15. Renúncia à parte do Financiamento. O Mutuário. com a concordância 
do Fiador, se houver, poderá, mediante aviso por escrito enviado ao Banco, renunciar ao direito 
de utilizar qualquer parcela do Financiamento que não tenha. sido desembolsada antes do 
recebimento do referido aviso, desde que dita parcela não se encontre em qualquer das 
circunstâncias previstas no Artigo 5.03 destaS Nonna.~ Gerais. 

ARTIGO 3.16. Cancelamento automático de parte do Financiamento. Salvo acordo 
expresso e por escrito do Banco com o Mutuário e o Fiador, se houver, no sentido de proaogar 
os prazos de desembolso. a parcela do Financiamento que não houver sido comprometida ou 
desembolsada, conforme o caso, dentro do prazo correspondente, ficará automaticamente 
cancelada. 

CAPÍTULO IV 

Normas R1e.'ath·as a Desembolsos 

ARTIGO 4.01. Condições prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso do 
Financiamento estará condicionado a que se cumpram, de maneira.satisfatória para o Banco. os 

seguinte.s requisitos: / /Y 
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(e) 
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Que o Bancó tenha recebido um ou mais par<:cer~Juií~çós fundânieiitlidós, co~ . 
indicaf,ão das disposiçôe, constítucfonais, jÚrídic;is e regulariiéniares•J)ertinentci; . 
no sentido de que as obr:gações contraídas pelo Mutuário_nél.te Corttratoe pelo 
Fiador no Contrato de Garantia. se for o caso;•,.~ao v:ílidasce: exigíveis, Ditos · 
pru-eccres deverão. ademais, abranger o exame de qualquer consulta. de natÚrezà 
jurídica que, razoavelmente, o Banco considere càõívcl fori:nular.:' · · ' ·. 

Que o Mutuário, diretamente ou por meio do Cn-~ão :$ê~ór;:~~;~,I~i:Íinciite, tâiliâ , / : -· 
.. designado um ou-mais·filncionários que poss'imí~éptés\:n~jô'.brii:tooos'{~s\tfôl•/ e 
··. ·-relaéiOÍladós -êom â êxectição'deste .· Contraio 6 'qtié/têrihâ?fért6 chêgâr io .'Bam:õ'' ·• 

exeh1f-Jares aut~ticos?iJJ!s'assinhllii-as desses~prc\;ciífânii:s'.•'_:•Se'f óíem'â~ignà~QS : 
dóis ou m:íi.~ ·ftnicíonáribs, o Mutuário iridiéaiãsê ós fuêsmó~ J.X>dérãó afüar'. 
·separada ou coiljtmtari:teôte. · · · · · ·. :. ·-. / : :,e: -:• · ' '· '• \ 'i 

i-'' 1 ,. ' • '_, 

. . '. . . ,, '·. .' ' :-: __ · . . . __ -_ 

Que o_ Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Exci:littit;sépertintmtê; 
tenha demonstrado aoBanco que disporá tip0rt11mimenté de reêursos suficientes 
para atender,·pelomenos durante o priméiro.anoci".'it;~~xêcuçãoâo'Proj&d,;dé .. 
'acordo com o cronógrama dê investimentos rnericii)tllldÔ' ná'àltnea; quê se segúe •.. 
Quando esse Firuuiciainellto constituir a continuação dâ 'l!ll:S!JlR O!)!!raçlio. cuja . 
etapa ou etapas anteriores ó Bàrrco esteja financiando~ a ôl>rigação confidà riéstá 
alfn!)a não será aplicávet · · 

{ d) Que o Muruário; diretamente ou por intermédio do'Órgãõ 13x~iitôr,se pei:tirienté, 
tenha apresentado ao Banco um relatório inicial, prcpamdo s~gundo_ a fon_n_a 
indicada pelo.· Banco, . que . sirva de base, j,am .a. éláboraçiio c ava1iáçliõ >dos 
relatórios de progresso a_ que se refere• a ~lfnea (a)~) do,Artig~ 7:03 di:siàs' 
Normas Gerais_. Além de outras informações.que Õ J3an(:()possa.•razoa.velmcritc 
solicitar nos termos desteContrato, o relatório i.J?-ii:ial déyerácQtt1preender: · 

~i) um plano de execução do Projeto qtieinclfaaLqi~êló~ôsêt#ttaraetnn· 
....... programa de concessão de créditos; ()$:planos e espécffiêáções querajuízo 

(ii) 

(iii) 

do Banco, sejam'necessários; ' · • ,•~· 

um calendário ou cronograma de trabalho, ou de concessii'.o de crédito, 
cónfomíe-.Ocaió;·C- · ~·- ,:>--- :_ .. " . ::. ':-:::::_ ,, :-:~_-:.1, ... 

. . ,' ·,·, '., . 

um quadro dê _ Origem e aplicação dos iecursosr ele que coustém 
cronogramas poritiênorizados de·· ·investimí:ntosi de acordo• êorrf.' âs 
respectivas categorias de investimento, inclfoadas n<t Anexo .A_'c!cl~tê 
Contrato, e as indicações das conh:ibuições . anuais n_c:ressárias de câdà 
uma das distintas foniés de recursos com os quàis será Ímanciado o 
Projeto, Estando prevL<;to llC!'tc Contrato :o reconhecllI!ento dê <les~sas 

. anteriores à sí:i'a assinatura ou·•·f ãa res_oluçãç . á_probatória. do. 
Financiamento; serão induídas no rélatório}nicial umiqemons!J;ê,ção:(jPs 
· investiniêôtósc,· segundo• ósobjetivos'd<Í:P~êiâiiiçntç;~ ~~6'!§§ .. 
das obras eieciítada.~ no Projeto oú 'úmi rêlaç~d''dÔs ~§~'jf ' 

. . .. - ,,:'e-··'/,.· -~·/·,.;_'.::· ·/-- _.;., 
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formalizados, conforme o caso. até uma data imediatamente anterior à do 
relatório. 

(ej Que o Mutuário ou o Órgão Executor renha apresentado ao Banco o plano, 
catálogo ou código de contas a que se refere o Artigo 7.01 destas Normas Gerais. 

(f) Que o Órgão Oficial de Fiscalização a que se referem ll$ Disposições Especiais 
tenhá acordado em desempenhar as funções de auditoria previstas na alínea {b) do 
Artigo 7.03 destas Normas Gerais e nas Disposições Especiais, ou que o Mutuário 
ou o Órgão Executor tenha concordado com o Banco quanto à firma de auditores 
púhlícos independente qc1c realizará estas funções. 

(g) O Banco deverá haver recebido uma cana devidamente assinada pelo Mutuário, 
coro o consentimento escrito do Fiador. se for o caso, confirmando sua decisão de 
manter a alternativa de tax.a de juros originalmente escolhida para o 
Financiamento, conforme ,;stipulado nas Cláusulas 1.02(b) e 2.02(a) das 
Disposições Especiais; ou comunicando sua decisão de alterar sua opção de 
alternativa de ta,a de juros do Financiamento, confo1mc estipulado na Cláusula 
2.03 das Disposições Especiais deste Contrato de Empréstimo. Se o Mutuário, 
com o consentimento escrito do Fiador. se for o caso, decidir alterar sua opção de 
alternativa de taxa de juros aplicável ao Financiamento, o Mutuário deverá 
notificar p(>r escrito ao Banco sua decisão, pelo menos 30 (trinta) dias antes da 
apresentação ao Banco de sua solicitação para o primeiro desembolso do 
Financiamento. Para fins desta notificação, o Mutuário deverá utilizar o modelo 
de carta requerido pelo Banco. A alteração da opção de alternativa de taxa de 
juros aplicável ao Financiamento não poderá ser realizada. em nenhuma 
circunstfulcia, após decorridos os 30 (trinta) dias calendá.>io anteriores à data de 
apresentação ao Banco da solicitação para o primeiro desembolso do 
Financiamento. 

ARTIGO 4.02. Prazo para o cumprimento das condições previa~ ao primeiro 
desembolso. Se dentro de 180 ( cento e oitenta) dias contados da vigência deste Contrato, ou de 
um prazo maior que as panes ajustem por escrito. não forem cumpridas as condições prévias ao 
primeiro desembolso estipula.das no Artigo 4.01 destas Normas Gerais e nas Disposições 
Especiais. o Banco poderá pôr termo a este Contrato, dando ao Mutuário o aviso correspondente. 

ARTIGO 4.03. Requisitos para qualquer desembolso. Para que o Banco <.fetue qualquer 
desembolso será necessário que: (a) o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme o caso, tenhâ 
apresentado por escrito um pedido de desembolso e que. em apoio ao mesmo, tenham sido 
fomecidos ao Banco os documemos pertinente.., e demais antecedentes que este possa haver 
solicitado. No caso de Empréstimos nos quais o Mutuário haja optado por receber finaricíamento 
nu~a combinacão de Moeda, Únicas, ou cn uma ou mais Moedas Únicas. o pedido deve indicar 

0 montante e;pecífico da Moeda(s) Ún ,;a(s) a ser desembolsado; (b) os pedidos sejam 
apre..«':ntados. o mais tardar, 30 (trinta) dias antes da data de expiração do prazo para 
desembolsos ou da prorrogação que o Mutuário e o Banco tenham acordado por escrito; (e) não 
tenham ocorrido quaisquer das circunstâncias descrita, no Artigo 5.01 destas Normas Gerais; e.' f 
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( d) o Fiador. quando for o caso. n,fo esteja em mora com relação às suas obrigações de 
pagamento para com o Banco, a lítulo :e qualquer Empréstimo ou Garantia, por período superior 
a 120 (cento e vinte) dias, 

ARTIG04.04. Desembolsos para Cooperação Técnica. Se as Disposições Especiais 
contemplarem Financiamento de dcspe-sas para Cooperação Técnica, os desembolsos para esse 
propósito poderão ser efetuados depois de cumpridos os requisitos estabelecidos nas alíneas (a) e 
(b) do Artigo 4.01 e no A.·tigo 4.03 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 4;05. Pagamento da quota de inspecão e supervisão. Se o Banco estabelecer 
que será cobrado 11m montante para cobrir despesas a título de inspeção e supervisão, de acordo 
com o disposto nas Disposições Especiais. o Banco notificará ao Mutuário a respeito, e este 
deverá indicar se pagará tal montante diretamente ao Banco 011 se o Banco deverá retirar e reter 
tal montante dos recursos do Financiamento. Tanto o pagamento por parte do Mutuário como a 
retenção por parte do Banco de qualquer montante que se destine à inspeção e supervisão serão 
realizados na moeda do &-npréstimo. 

ARTIGO 4,06. Pr-0cedimento de desembolso. O Banco poderá efetuar desembolsos a 
débito do Financiamento: (a) transferindo a favor do Mutuário as quantias a que este tenha 
direito de acordo com este Contrato: (b) efetuando pagamentos por conta do Mutuário, e de 
comu.-n acordo, a outras instituições bancárias; (e) constituindo ou renovando o Fundo Rotativo a 
que se refere o Artigo 4.07 seguinte: e ( d) mediante outro procedimento que as partes acordem 
por escrito, Qualquer despesa bancária cobrada por terceiros em razão dos desembolsos correrá 
por coma do Mutuário, Salvo acordo das partes em contrário, somente serão feitos desembolsos, 
em cada oponunidade. de quantias não inferiores a um montante equivalente a US$ 100.000 
(cem mil dólares dos Estados Unidos da .'unérica), 

ARTIGO 4.07. Fundo Rotath'~.- (a) A débito do Financiamento e uma vez cumpridos os 
requisitos previstos nos Artigos 4.01 · 4,03 destas Normas Gerais e nas Disposições Especiais 
pertinentes, o Banco poderá adiantar l':=sos do Financi:unemo a fim de estabelecer., ampliar ou 
renovar um Fundo Rotativo para a cobertura de despesas relacionadas com a execução do Projeto 
financiáveis com tais recursos, de aeordo com as disposições deste Contrato. 

(b) Salvo acordo expresso entre as panes. o montante do Fundo Rotativo não 
excederá a 5% (cinco por cento) do montante do Financiamento. O Banco poderá ampliar ou 
renovar total ou parcialmente o Fund<l Rotativo, se assim lhe for justíficadamm1tc solicitado, na 
medida em que os recursos sqjam utilizados e desde que se cumpram os requisitos do Artigo 4,03 
destas Nonnas Gerais e os estabelecidos nas Disposições Especiais. O Banco poderá também 
reduzir ou cancelm: o montante do Fundo Rototivo ~-aso determine que os recursos 
desembolsados através do referido Fundo excedem as necessidades do Projeto, A constituição e 
renovação do FlllldO Rotativo serão considerados desembolsos para tbdos os efeitos deste 
Contrato. 

(e) O plano, catálogo ou código de contns que o Mutuário ou o Órgão Executor 
deverá apresentar ao Banco, conforme o Artigo 4.0!(e) destas Normas Gerais, inàicará o método 
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contábil que o Mumáiio utilizará para verificar as transações e demonstrativo de contas do Fundo 
Rotativo. 

( d) Até 30 (trinta) dias antes da data de vencimento do prazo de desembolw d.o 
Financiamento, o Mutuário deverá aprcse:ntar ao Banco a justificação final sobre o uso dos 
recursos do Fundo Rotativo e efetuar a devolução de qualquer saldo pendente não justificado, 

(e) No caso de Empréstimo no qual o Mutuário tenha optado por .receber' 
financiamento cm uma combinação de Moedas Unicas. ou cm uma ou várias Moedas Únicas. o 
Mutuário poderá, dependendo da disponibilidade de saldo não desembolsado nessas moedas, 
optar por receber nm desembolso do Fundo Rotativo cm qualquer das Moedas Únicas do 
Empréstimo, ou em quaiquer outra combinação destas moedas. 

ARTIGO 4-08. Disponibilidade de moeda nacional. O .Banco estará obrigado a efetuar 
desembolsos ao Mutuário na moeda do país do Mutuário somente na medida em que o respecfr;-o 
depositário do Banco a tenha colocado à su::; efetiva disposição. 

CAPÍTULO V 

Suspensão de Desembob-os e Vencimento Antecipado 

ARTIGO 5.01.. Suspensão de desembolsos. O Banco, mediante aviso escrito .aó" 
Mutuário_ poderá suspender os desembolsos se ocorrer e enquanto subsistir qualquer das 
seguintes circunstâncias: 

(a) Mora no pagamento das quant.ias devidas pelo Mutuário ao Banco a título de 
principal, comissões e juros, devolução de adiantamentos ou qualquer outro título, 
de acordo com este Contrato ou com qualquer outro Contrato de Empréstimo . 
celebrado emre o Booco e o Mutuário. 

(b) Inadimplcmcmo, por parte do lVfutuáiio, de qualquer outra obrigação estipulada 
neste Contrnto ou Contratos subscritos com o Banco para financiamento dó 
Projeto_ · 

(e) A retirada ou suspensão, como membro do Banco, do país em que o Projeto deva 
ser executado. 

(d) Quando o Projeto ou os propósitos do .Financiamento puderem ser afetados por: 

(i) qualquer restrição, modificação ou alteraç.ão da competência legal, . dás, 
funções ou do patrimônio do Mutuário ou Órgão Executor; ou 

(ii) qualquer modificaçãc, ou emenda que tenha sido efetuada sem a anuêncía 
escrita do Banco, mis condições h:ísicas cumpridas ames da Resolução 
aprobatória do Financiamento ou da assinatura do Contrato. Nesses casos. · 
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o Banco .terá o direito de requerer do Mutuário e do Órgão Executor 
infonmções justifi?adas e pormenorizadas e somente após ouvir o 
Mutuário ou .'.) Orgão Executor e examinar suas informações e 
esclarecimento, ou no caso de falia de manífe,-tação do Mutuário e do 
Órgão Executo::, poderá suspender os desembolsos se considerar que as 
modificações introduzidas aforam substancial e negativameme o Projeto 
ou tomam impossível sua execução. 

(e) Inadimplemento, por pane do Fiador, se existir, de qualquer obrigação estipulada 
no Contrato de Garanüa. 

(f) Qualquer circunstiincie. extraordinária que, a critério do Banco, e não se tratando 
de Contrato em que o Mutuário seja a Repúblic-<1, tome improvável que o 
Mutuário possa cumprir as <)brigações contraídas neste Contrato, ou que não 
permita atingir os propósitos que se tiveram em conta ao celebrá-lo. 

(g) Caso seja determinado, em _qualquer etapa, que existe evidência suficiente ·para 
confirmar uma alegação de gue um empregado, agente ou repre.~entante do 
Mutuário, do Órgão E;:ecutor ou do Órgão Contratante cometeu um aw de fraude 
ou corrupção durante o processo de licitação. de negociação de um contrato ou da 
execução do Contrato. 

ARTIGO 5.02. Término. vencimento antecipado ou cancelamento parcial de quantias 
não desembolsadas e outras medidas. (a) O Banco poderá pôr termo a este Contrato 
relativamente à parte do Financiamento que não tenha sido desembolsada até aquela data ou 
declarar vencida e exigível, de imediato, a totalidade do Empréstimo ou parte dele, com os juros 
e comissões devidos até a data do pagamento se: (i) qualquer das circunstâncias previstas nas 
alíneas (a), (b), (c), e (e) doArrigo anterior se prolongar por mais de 60 (sessenta)dias, ou (ií) se 
a informação a que se refere o inciso (d) do A1ti$0 anterior, ou se os ~clarecimentos ou 
informações adicionais apresentados pelo Mutuário, Orgão Executor ou.pelo Orgão Contratame, 
conforme o caso, não forem satisfatór:,,s para o Banoo. 

(b) O Banoo poderá cancelar a pane não desembolsada do Financiamento referente à 
aquisição de determinados bens e sen•iços correlatos, à contratação de obras, serviços correlatos 
ou serviços de consultoria, ou declarar Yencida e exigível a parte do Empréstimo correspondente 
às mencionadas aquisiçõe.~. caso já tenha havido desembolsos, se. a qualquer momento, 
determinar que: (i) a mencionada aquisição ocorreu sem que tenham sido seguidos os 
procedimentos indicados neste Contrato; ou (ii) representantes do Mutuário, do .Órgão Executor, 
ou do Órgão Contratante tenham incorrido cm qualquer ato de fraude ou corrupção, stja durante 
o processo de seleção do empreiteiro_ fornecedor ou consultor, ou durante a negociação ou 
execução do resp,,ctívo contrato, sem que, para corrigir a situação, o Mutuário tenha tornado 
medidas apropriadas oportunas, aceitáveis para o Banco de acordo com as garantias· de devido 
processo estabelecidas na legislação do país do Mutuário. 

(c) Para os efeitos da alínea anterior. entende-se que as práticas corruptas incluem, 
mas não se limitam aos seguintes atos: (i) prática corrupta consiste em oferecer, receber ou 
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solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevida.'nente as 
ações de outra parte; (ii) prática fraudulenta é qualquer mo ou omissão, incluindo uma dec:laração 
falsa que, deliberadamente ou por negligência grave, engane ou tente enganar mna parte pa...,a 
obter benefício financeiro ou de outra natureza ou para evitar uma obrigação; (iii) práticâ 
coercitiva consiste· em prejudicar ou caus:tr dano ou na ameaça de prejudicar ou causar. dano, 
direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para influenciar, de forma 
indevida. as ações de uma parte; e (iv) prática colusiva é um acordo entre duas ou mais partes 
efetuado com o intuito de alcançar um propósito indevido, incluindo influenciar,. de fonna 
indevida, as ações de outra parte. 

(d) Caso seja comprovado que, de acordo com os procedimentos administrativos do · 
Banco, qualquer empresa, entidade ou indivíduo que apresente oferta ou participe de um projeto 
financiado pelo Banco incluindo, entre outros, mutuários, licitantes, fornecedores, empreiteiros, 
subempreiteiros, concessionários, Órgãos Executores ou Órgãos Contratantes (incluindo seus. 
respectivos, funcionários, empregados e representantes) tenha cometido um ato de fraudê, o 
Banco poderá: 

(i) 

(ii) 

decidir não financiar nenhuma proposta de adjudicação de um contrato ou 
de um contrato adjuâicado para obra~. bens, serviços correlatos e serviços · 
de consulroria financiados pelo Banco; 

suspender os desembolsos do Financiamento, como descrito no 
Artigo 5.0J(g) anterior destas Nomias Gerais, se se detennirurr,:.em 
qualquer etapa. que há evidência suficiente para confirmar uma alelj:açãô 
de que um empregado, agente ou representante do Mutuário, . do Orgão , 
Executor ou do Órgão Contratante wnha cometido um ato de fraude ·Oú: 
corrupção; 

(iii) cancelar e/ou acelerar o pagamento i:je uma parte do Empréstimo ou ida 
doação relacionada com um contrato. como descrito no Artigo 5'.02(b) 
anterior destas Nonnas Gerais, quando houver evidência de que .o 
representante ;:lo Mutuário não tomou as medidas corretivas adeqUJ1das em 
um período de tempo que o Banco considere razoável e conforme as 
garantias de devido processo legal estabelecidas na legislação do país do 
Mutuário; 

(iv) emitir uma admoestação na fonna de uma carta fonnal de censura à 
conduta da empresa, entidade ou indivíduo; 

(v) 

(vi) 

declarar uma pessoa. entidade ou empresa inelegível, pem1anentemente O\I 

por um determinado período de tempo. para que. se lhe adjudiquem 
contratos nos termos de projetos financiados pelo Banco, exc.eto no.s; 
tcnnos e condições que o Banco considere apropriadas; 

enviar o caso às autoC::idadcs competentes encarregadas d.e fazei: cu.iJiprir.a • 
. lei; e/ou 
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(vii) impor outras sanções que considere apropriadas conforme as 
circtl!lstãncias do caso, incluindo a imposição de multas que representem 
para o Banco um reembolso dos custos vinculados às investigações ou 
autuações. Essa .. sanções poderão ser impostas de fonna adicioruil ou·em 
substituição a oi.:tras sanções. 

(e) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco nos termos da~ 
disposições antcriorn1cnte referidas poderá ser efetuada de forma pública ou privada. 

ARTIGO 5.03. Obrigacões não atingidas. Não obstante o disposto nos Artigos 5.01 e 
5.02 precedentes, nenhuma das medidas previstas neste Capítulo atingirá o desembolso por parte 
do Banco: {a) das quantias sujeitas à garantia de uma carta de crédito irrevogável; e {b) das 
quantias às quais o Banco tenha se comprometido especificamente por escrito, perante o 
Mutuário, ou o órgão Executor, ou o Órgão Contratante, confortne o caso, a débito dos recursos 
do Financiamento. para efetuar pagal1lcntos a um empreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços 
correlatos, ou serviços de consultoria. O Ba,-ico poderá deixar sem efeito o compromisso 
indicado nesta alfuea (b) quando for determinado, de maneira que o Banco considere satisfatória, 
que, durante o processo de seleção, negociação ou execução do contrato para a aquisição das 
mencionadas obras~ bens e serviços correlatos, ou serviços de consultoria, ocorrera..m uni ou n1ais 
atos de fraude e corrupção. 

ARTIGO 5,04, Reserva de direitos. O arraso ou a abstenção, por parte do Banco. do 
exercício dos direi.tos estabelecidos neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia 
do Banco a tais direitos, nem como aceitação de acontecimentos ou circunstâncias que lhe teriam 
facuitado exercê-los. 

ARTIGO 5.05. Disposicões não atingidas. A aplicação das medidas estabelecidas neste 
Capítulo não atingirá as obrigações do Mutuário estipuladas neste Contrato, as quais continuarão 
em pleno vigor, salvo no cas-o do vencimento antecipado da totalidade do Empréstimo, cm que 
son1cntc permanecerão em vigor as obrigações pecuniárias do Mutuário. 

CAPÍTL"I,O VI 

Execucão do Projeto 

ARTIGO 6.01. Disposicõcs gerais relativas à execucão do Projeto. (a) O Mutuário 
acorda que o Projeto será executado com a devida diligêncfa, e1n confornlidade com eficientes 
normas financeiras e técnicas e de acordo com os planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco haja aprovado. 
Convém, igualmente, em que todas as obrigações que lhe cabem serão cumpridas à satisfação do 
Banco. 

(b) Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, ·cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco haja aprovado. assin1 
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como qualquer modificação substancial no contrato ou contratos de bens ou serviços êLLs1eadbs 
com os recursos destinados à execução do Projeto. ou nas categorias de investimento, depenliera > . 
de prévio consentimento escrito do Banco. 

ARTIGO 6.02. Prccys e licitaeões. Os contratos de execução de obras, aqu.isição de bens · 
e prestação de serviços para o Projeto deverão estabelecer um custo razoável, que, será 
geralmente o preço mais baixo do mercado, levando-se em consideração fatores de. qua.lídade, 
eficiência e outros fatores pertinentes. 

ARTIGO 6.03. Utilização de bens. Salvo autorização expressa do Banco, os bens 
adquiridçs corn os recursos do Financiamento deverão dest,inar-se exclusivamente aos. fins :do ·.·. 
Projeto. Concluída a execução do Projeto. a maquinaria e o equipamento de corisLrução : · 
utilizados nessa execução poderão ser empregados para outros fins. 

ARTIGO 6.04. Recursos adicionais. (a) O Mutuário deverá fornecer oportunamente 
todos os recursos adicionais aos do Empréstimo necessários para a completa e ininterrupta 
execução do Projeto, cujo valor estimado se declara nas Disposições Especiais. Se durante o 
processo de · desembolso do Financiamento se verificar um aumento no cr!Sto estimad<:l db 
Projeto, o Banco poderá exigir a alteraçfo no cronograma de investimentos a que se refere a> 
alínea (d) do Artigo 4.01 destas Normas Gu:ais, para que o Mutuário atenda esse aumento. 

(b) A partir do ano civil seguinte ao do início do Projeto e durante o período de suá . · 
execução, o Mutuário deverá demonstrar ao Banco, nos primeiros 60 {sessenta) dias de.cada ano.· 
civil, que disporá, oportunamente, dos recursos necessáriQs para efetuar a contribuíção]ocal ao 
Projeto durante esse ano. 

CAPÍTULO Vll 

Registros. Inspecões e Relatórios. 

ARTIGO 7.01. Controle interno e registros. O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão 
Contratante, conforme o caso, deverá manter um sistema adequado de controles furemos · 
contábeis e administrativos. O sistema contábil deverá cstar organizado de modo a prove, a 
documentação necessária para vcr'Jicar as transações e a facilitar a oportuna preparação d:is 
demonstrações financeiras e dos relatórios. Os registros do Projeto deverão ser mantidos por um 
período mínimo de 3 (três) anos coutados a partir da data do ílltimo desembolso do Empréstimo, 
de modo a: (a) permitir a identificação das quantias recebidas das diferentes fontes;· 
(b) consignar, em conformiàade com o registro de contas que o Banco tenha aprovado; os 
investimentos no Projeto, tanto com recursos do Empréstimo como com os demais recursos cuja. 
contribuição esteja prevista para sua total execução; (cj conter os pormenores necessários partt.a ;, 
identificação das obras realizadas, dos bens adquiridos e dos serviços contratados; bem comcfà 
utilização das referidas obras, bens e serviços; (d) incluir nos referidos d()cume:ritos, .;i, 
.documentação relac,'.ionada ao processo de licitação e execução dos con.tratos financiados pelo 
Banco. o que compreende, mas não se limita a, avisos de licitação, pacotes de ofertas. resumos. 
avaliações de ofertas, comrntos. correspcndência, produtos e minutas de trabalho e facuras, 
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.inclusive documentos relacionados ao pagamento de comissões e pagamentos a representantes, 
consultores e empreiteiros. e (e) demonstrar o custo dos investimentos em cada cutegoria e o 
progresso das obras. Quando se tratar de progr~mas de crédito, os registros deverão precisar. 
ainda. os créditos concedidos. os resgates recebidos ::; a utilização dos mesmos. 

ARTIGO 7.02. Inspeções. (a) 0 Banco poderá estabelecer os procedimentos de inspeção 
que julgue necessários para assegurar-.e do desenvolvimento satisfatório do Projeto. 

(b) O Mutuário, o Órgão E.1:ecutor e o Órgão Contratante,conforme o caso, deverão 
permitir que o Banco inspecione a qualquer tempo o Projeto, assim como os equipamentos e 
materiais correspondentes, e examine os registros e documentos cujo conhecimento considere 
penineme. No desempenho dessa tarefa, o pessoal que o Banco enviar ou designar para o 
cumprimento deste propósito, como investigadores, representantes, auditores ou peritos deverá 
contar com a w.ais ampla colaboração das respecti;-as autoridades. Todas as despesas relativas a 
tra,.sporte. salário e demais gastos efcmaôos com tal pessoal sedio pagas pelo l3anco. 

(e) O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, confonne o caso, deverão 
proporcionar ao Banco, se eventualmente solicitado por seu representante autorizado, todos os 
ôocumentos. inclusive os relacionados com as aquisiçõ~. que o Banco possa razoavelmente 
solicitar. Ademais, o Mutuário, o Órgão Executor e o Orgão Contratante deverão colocar à 
disposição do Banco. se assim solicitado com razoável antecipação, seu pessoal para qne 
respondam às indagações que o pessoal do Banco possa ter em relação à revisão ou auditoria dos 
documentos. O Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante, conforme o caso, deverá 
apresentar os documentos oportunamente, ou uma d-:claração jt1ramentada na qual constem as 
razões pelas quais a documentação solicirada uão se encontra disponível ou está sendo retida. 

( d) Caso o Mumário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforme o caso, se 
recuse a cumprir a solicitação apresentada pelo Banco, ou de alguma maneira oponha obstáculos 
à revisão do assunto por parce do Banco, o Banco. a seu excluJivo critério, poderá adotar as 
medidas que considere apropriadas contra o Mutuário, o Orgão Executor ou o Órgão 
Contratante. conforme o caso. 

ARTIGO 7.03. Relatórios e demonstrações financeiras. (a) O Mutuário, ou o Órgão 
Executor. se pertinente, apresentará ac Banco os relatórios a seguir indicados, nos prazos que se 
fixam para cada um deles: 

(i) Dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada Semestre civil, 
ou em outro prazo acordado pelas Partes, os relatórios referentes à 
execução do Projeto. preparados de acordo com as normas que, a respeito, 
forem acordadas com o Banco. 

(ii) Os demais relatórios que o Banco razoavelmente solicitar com relação ao 
investimemo dos montantes emprestados, à utilização dos bens adquiridos 
com tais montantes e ao desenvolvimento do Projeto. 
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(iii) Três exempiarcs das demonstrações financeiras correspondentes à 
totalidade do Projeto. ao encerramento de cada exercício econômico do 
Órgão Executor. e iufonnação financeira complementar relativa a essas 
demonstrações. As demonstrações financeiras serão apresentadas dentro 
do, 120 (cento e vinte) dias seguintes ao encerramento ele cada exercício 
econômico do Órgão Executor. a partir do exercício em que se inicie a 
execução do Projeto e durante o período assinalado nas Disposições 
Especiais. 

(iv) Quando as Disposições Especiais :issim exigirem, três exemplares das 
demonstrações financeiras do Mutuário. ao encerramento de seu exercício 
econômico. e inforrnação frnanceira complementar relativa a essas 
demonstrações. As demonstrações serão apresentadas àurantc o período 
indicado nas Disposições Especiais. a partir das referemes ao exercício 
econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos 120 (cento e vinte) àias 
seguintes ao encerramento de cada exercício econômico ào Mutuário. 
Essa obrigação não será aplicável quando o Mutuário for a República ou o 
Banco Centrai. 

(v) Quando as Disposições Especiais assim exigirem, três exemplares àas 
demonstrações financ~iras do Órgão Executor,. ao encerramento de seu 
excrc1c10 econorruco, · e informação financeira complementar relativa a 
essas demonstrações. As àemonstrações serão apresentadas durante o 
período indicado nas Disposiçõe.~ Especiais, a pa.rti.r das referentes ao 
exercício econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos 120 ( cclllo e 
vinte) dias seguintes ao encernm1cmo de caàa exercício econômico do 
Órgão Executor. 

(b) .t,,s demonstrações e documentos descritos nas alúieas (a) (iíi), (iv) e (v) deverão 
ser apresentados com o parecer da entidade auditora indicada nas Disposis,-õcs 
Especiais deste Contrato e de acordo com requisitos que o Banco considere 
satisfatórios. O Mutuário ou o Órgão Executor, segundo pcrtfr1ente. deverá 
autorizar a entidade auditora 2 proporcionar ao Banco a informação adicional que 
este venha razoaveln1entc a solicitar. reiatlv.J às demonstrações financeiras e aos 
relatórios de auditoria emitidos. 

( e) (i) Nos casos em que o Pal!:ecer deva ser emitido por um organismo oficial de 
fiscalização e este não puder cumprir essa tarefa de acordo com requisitos que o 
Banco considere satisfatórios ou dentro dos prazos .acima mencionados, o 
Mutuário ou o Órgão Exe,;,'Utor contratará os serviços de uma firma àe.contacfores 
públicos independente, aceitável para o Banco; (ii) As partes,contratantes.poderão 
acordar que sejam utilizados os serviços de uma firma de contadores públicos 
independente. 
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CAPÍTl:LO VIII 

Disposicão sobre Gravames e Ismcõcs 

ARTIGO 8.01. Compromisso relativo a gravames. Se o Mutuário decidir estabelecer 
algum gravame específico parcial ou total sobre seus bens ou rendimentos como garantia de uma 
dívida externa, deverá constituir, simultaneamente, um gravame que garanta ao Banco, em 
condições de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento das obrigações pecuniárias 
decorrentes do Contrato. Contudo, -·:sta disposiçiío não será aplicável: (a) aos gravames 
constituídos sobre bens. para assegµ 'ar o pagamento do saldo pendente do seu preço de 
aquisição; e (b) aos gravames constituídos cm razão de operações bancárias para garantir o 
pagamento de obrigações cujos prazos de vencimenro não sejam superiores a um ano. Se o 
Mutuário for um país membro do Banco, a expressão "bens ou rendimentos" refere-se. a todo tipo 
de bens ou rendimenros pertencentes ao Mutuário ou a qualquer uma de suas dependências, que 
não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio. 

ARTIGO 8.02. lsencão de impostos. O Mutuário compromete-se a pagar tanto o capital 
como os juros e demais enc:1rgos do Empréstimo sem qualquer dedução ou restrição, lhTe de 
todo imposto, taxa, direito ou encargo estabclcciàos ou que possam ser estabe]eciàos pelas leis 
de seu país, e a responsabilizar-se por todo imposto, taxa ou direito aplicável à realização, 
registro e execução deste Contrato. 

CAPÍTULO IX 

Arbitragem 

ARTIGO 9.01. Composição do Tribunal. (a) O Tribunal Arbitral será constituído por 
três membros, designados da seguinte formn: um pelo Banco: outro pelo Mutuário; e um terceiro, 
doravante denominado o "Desempatador", por acordo direto entre as partes ou por intermédio 
dos respectivos árbitros. Se as part"-s ou os árbitros não chegarem a acordo com relaçiio à 
nomeação do Desempatador, ou se-uma das partes não puder designar árbitro, o Desempatador 
será designado, a pedido de qualquer das partes, pelo Secretário-Gorai da Organização dos 
Estados Americanos. Se qualquer das partes não nomear árbitro, este será designado pelo 
Desempatador. Se qualquer dos árbit:os nomeados, ou o Desempatador, não desejar ou não 
puder atuar, ou prosseguir atuando. pr(\,::eder-se-á à sua substitUíção pela forma estabelecida para 
a sua designação original. O sucessor terá as mesmas funções e atribuições do substituído. 

(b) Se a contrnvérsia envolver tanro o Mutuário como o Fiador, se houver, ambos 
serão considerados como uma só parte. e, por c-onseguinte, deverão atuar conjuntamente seja 
para a nomeação do árbitro, seja para os demais efeitos da arbitragem. 

ARTIGO 9.02. Início do Processo. Para submeter a controvérsia ao processo de 
arbitragem, a pane reclamante dirigirá à outra parte uma comunicação, por escrito. expondo a 
natureza da reclamação, a satisfação ou reparação pretendida e o nome do árbitro que designa. A 
parte que receber essa comunicação deverá, dentro do prazo de 45 ( quarenta e cinco) dias, 
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comunicar à parte contrária o nome da pessoa que designa como árbitro. Se dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, contados da entrega da referida comunicação à parte reclamante. as partes nao 
houverem chegado a um acordo sobre a designação do Desempatador, qualquer delas poderá 
solicitar ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos que proceda à designação. 

ARTIGO 9.03. Constituição do Tribunal. O Tribunal Arbitral constituir-se-á em 
Washington. Distrito de Columbia. Estados Unidos da América, na data cm que o Desempatador 
determinar e. uma vez çonstituído. funcionará nas data~ fixadas pelo próprio Tribunal. 

ARTIGO 9.04. Processo. (a) O Tribunal terá competência para conhecer e decidir tào 
somente sobre a matéria da controvérsia. O Tribunal adotará suas próprias normas de processo e 
poderá, por iniciativa própria, designar os peritos que considerar necessário. Em qualquer caso, 
dará sempre às partes a oportunidade de apresentar razões em audiência. 

(b) O Tribunal julgará ex aequo et bono. fundamentando sua decisão nos termos deste 
Contrato e proferiní sentença ainda que un1a das partes não haja comparecido. 

(c) A sentença será exarada por escrito e deverá ser adotada pelo voto concorrente de 
pelo menos dois membros do Tribunal, deverá ser proferida dentro do prazo aproximado de 60 
(sessenta) dias contados a pari.ir da data da nomeação do Desempatador e, a não ser que o 
Tribunal decida prorrogar o aludido praz.o, em vinude de circunstâncias especiais e imprevistas, 
será notificada às partes por meio de comunicação subscrita, pelo menos, por dois membros do 
Tribunal, deverá ser clllllprida dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de notificação. 
terá efeito executório e será irrecorrível. 

ARTIGO 9.0.5. Despesas. Os honorários de cada ,írbírro serão custeados pela parte que o 
houver designado e os-honorlli---ios do Desempatador serão custeados em parcelas igilllis entre as 
partes. Antes de constituir-se o Tribunal. as partes entrarão em acordo quanto aos honorárjos da~ 
demais pessoas cuja intervenção no processo arbitral se julgar necessária. Se as partes, na 
opommidade, nào chegarem a um acordo. o próprio Tribunal fixará a remuneração que seja 
razoável para as pessoas referidas, segundo as circunstâncias. Cada parte custeará suas próprias 
despesas no processo de arbitragem, lllllS as despesas do Tribunal serão custeadas, em parcelas 
iguais. pelas partes. Qualquer dúvida relacionada com a divisão das despesas ou quanto à forma 
de pagamento será resolvida pdo próprio Tribunal. mediante decisão irrecorrível. 

ARTIGO 9.06. Notificações. Qualquer notificação relativa à arbitragem ou à sentença 
será efetuada segundo a forma prevista neste Contrato. As partes renunciam a qualquer outra 
forma de notificação. 

2221/0C-BR 



A:'IBXO ÚNICO 

O PROGRAMA 

U(;IS001CSCt1DnDOCS: 1JJ.jt'J2 

Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social· PREURBIS 

I. Objetivo 

1.01 O objetivo do Programa é melhor,,: a qual.idade de vida de famílias de baixa renda que 
vivem em condições de risco ambiental e social, mediante investimentos cm 
infraestrutura urbana e a promoção de melhorias habitacionais e nos serviços sociais. 

1.02 Os objetivos específicos do Programa para as áreas selecionadas de intervenção são: 
(i) contribuir para melhoria das condições ambientais principalmente nas áreas de risco e 
nas áreas de preservação nmbicnt:il pcm1ancntc; (ii) diminuir a carência de infraest.,uura 
residencial e de serviços urbanos e sociais: (iii) desenvolver a capacidade técnica e 
operacional das insliruições participantes do Programa: e (iv) contnbuir para. o aumento 
da capacidade produtiva dos beneficiários, 

rr. Descrição 

2.01 O Programa consiste na execução de atividades e obras no Mwlicípio de Fortaleza e será 
executado de acordo com planos operacionais anuais. e com os termos do Regulamento 
Operacional do Programa (ROP), O Programa é constituído pelos seguimes 
componentes: 

Componente l. Projetos Integrados de Melhoria Urbano-Habitacional (PIM{}) 

2.02 O objetivo deste componente é melhor-& as condições ambientais e habitacionais das 
fanu1ias que vivem nas áreas de risco selecionadas pelo Programa e em suas imediações 
e. ao mesmo tempo, recuperar " program:ir o uso apropriado de áreas de proteção 
ambiental. por meio do financiamento de projetos integrados de melhoramento urhano
hahiracional, 

2.03 Cada área elegível do Program: será ol>jcto de um conjunto de intervenções de 
urbanização, sen•iços sociais, COJ>trnção de parques e área~ verdes e hal>itação social. 
destinadas a recuperar as áreas de risco ocupadas irregulannente, .bem como proteger e 
levar serviços públicos às moradias situadas nas suas imediações. As áreas de intervenção 
foram selecionadas entre as áreas de risco da cidade, de acordo com sua prioridade em 
tem1os de localização, vulnerabilidade socioeconômica, densidade populacional e 
carência de serviços. conforme estabelecido no ROP. 
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2.04 A metodologia de intervenção consiste no planejamento e execução de Projetos 
Integrados de Meihoría Urbano-Habitacional (PfMU). caracterizados por seu enfoque 
territorial e uma abordagem integral dos problemas das famílias, identificados nos 
diagnósticos socioeco:nôrnicos realizados cr:n cr.da área de intervenção do Programa. 
Baseando-se r,os diagnósticos socioeconômicos realizados nessas áreas, serão phmejadas 
inte.rvenções de infraesrmtura urbana combinadas com a prestação de serviços sociais. A~ 
ações sociais estão incluídas nos Planos Integrais de Ação Social (PL~S) elaborados para 
cad:1 área de intervenção do Programa. 

As atividades a serem financiadas no fünbito deste componente são: 

2.05 Urbanização. Consiste na implantação ou recuperação do sistema viário, sistemas de 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, microdrenagem. iluminação pública. 
parques e áreas verdes (com o respectivo equipamento de expansão e esporte), contenção 
de declives e obras de proteção ambíemal das áreas desocupadas. 

2.06 . Equipamento social. Inciui construção de centros de educação infantil, de centros de 
saúd.e da familia, de centros de convivência soda!, além de outros serviços sociais de 
competência municipal requeridos em cada área, bem como a aquisição de mobiliário e 
equipamentos necessários para a adequada utilização dessas instalações. 

2.07 Hahitaçã.o social e melhorias em moradias existentes. Consiste na construção de novas 
moradias de padrão social para fins de reassentamento, além de outras soluções 
habitacionais. tais como a compra de moradia, exístemes no mercado e/ou indenizações 
para as famílias que devem ser reassentadas. Serão também executadas melhorias 
(limitadas à construção de núcleos úmidos) em moradias existentes simadas. nas áreas de 
intervenção do Programa que cs1ejam em estado precário e que não disponham de 
serviços sanitários. 

2.08 Regularização de propriedades. Inclui as ações técnicas, administrativas e legais 
requeridas pa..-'a a legalização da propriedade de imóveis sitnados nas áreas de intervenção 
do Programa. 

2.09 Planos Integrais de AçâQ Social (PIAS). Com relação aos serviços socíais e ações de 
inclusão social do Programa, seu planejamento deverá constar dos PIAS que serão 
preparados para cada wna das áreas de intervenção. Os Pl<\S têm como propósito 
assegurar a coordenação entre os investimentos físicos e as ações de natureza social, de 
modo que ambas tenham a mesma prioridade no processo de execução do Programa. Os 
PIAS incluem: (i) programação da implanração de serviços sociais; (ii) estratégia de 
comupicação e organização da comi.midade; (iii) programação das atividàdes de geração 
de capacidades e de apoio a gmpos vulneráveis (ações de inclusãõ social); (iv) Plano de 
Reassentamento, quando requerido, contendo a estratégia para trabalhar com as familias a 
serem reassentadas, de acordo com ,~~ Políticas do Banco córrespondemes; e (v) o 
cronograma, o pcssoai e os custos para a implantação das ações sociais e de 
reassentamento cm cada bairro. Os serviços sociais a serem implementados no âmbito do 
Programa incluem o seguinte: 
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2.10 Centros de Educação Infantil. Consi5tem em escolas para crianças de 3 a 5 aneis. e onzé 
meses de idade, operadas e mantidas pelo Município. O Programa prevê a construção dé 
13 (treze) Centros de Educação Infantil nos bairros do Programa, com capacidade para 
atender até a 80 (oitenta) crianç,L~ cada um, que serão operados e mantidos pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

2.11 Centros de Saiíàe da Família. Consistem em unidades de saúde destinadas ao 
atendimento básico e ao estabelecimento de uma vigilância sanitária e epideiniol6gica da 
população do .território adjacente aos centros. No âmbito do Programa está prevista a 
construção e o aparelhamento de três centros. cada um com capacidade para-atender até a 
16.000 (dezesseis míl) pessoas. em média, por mês. Estas unidades serão operadas e. 
manti<IBs pela Se:;rcr.aria Municipal de Saúde. 

2.12 Cmtros de Conviv.ência. Está previ·,.ta a construção de seis Centros de Convivência, <JUC 
consistem em unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS; 
destinadas ao atendimento de familias e cidadãos em situação de vulncrabilídade·,socia[ é 
econômica. Nos. Centros também ,~erão oferecidos cursos profissionalizantes e. outras 
atividades de. capacitação para o trabalho, a. cargo da S<"..cretaria de 
Desenvolvimento Econômico (SDE). Estima-se que cada Centro possa atender .até a 200 
(duzentas) pessoas por mês. 

2.13 Além da instalação dos serviços sociais, o Programa prevê a realização de uma série de 
ações de inclusão social dirigidas à população das comunidades selecionadas como 
beneficiárias do Programa. Estas ações incluem a realização de cursos de eapaciraç:ão 
técnica e atividades de inserção produtiva, com base nos temas priorizados pelas 
comunidades, a serem implementados pela SDE e por organizações da sociedade cívil 
contratadas para este fim. 

Componente 2. Forta!ecimentoiru.1:itucional 

2.14 O objetivo deste componente é fortalecer cada um dos órgãos e entidades que participam 
da implementação do Programa nos aspectos mais diretamente relacionados ao 
cumprimento dos objetivos da operação. As atividades a serem financiadas com recursos 
deste componente estão especificadas no ROP e incluirão, entre outras: (i) estruturação 
de processos: (ii) implantação de sistemas de informática; (íii) capacitação: e 
(iv) aquisição de equipamentos de infonnática e móveis. 

Componente 3. Monitoramento e Avaliação 

2.15 Este componente visa a fornecer ;. tlformações sobre o desempenho do Programa no 
tocante ao processo de implcme,ctação de suas ações e seus impactos sobre os· 
beneficiários. 
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2.16 Com recursos a1ocado.s a csre cornponcru:c serão financiad.as. entre outras. as seguintes 
atividades: (i) dcscnvolvíment.,o de metodologin e realização de pesquisa de campo e uso 
de outras fontes de inform~)lo para complementar a linha de base do Programa; 
(ii) formulação de uma mctoddogia de acompanhamento sistemático dos indicadores do 
Marco Lógico dtirante a execução do Programa; e (iü) realização de, pelo menos, duas 
avaliações específicas, uma intermediária e outra ao fmal da execução do Programa. 

Componente 4. Comunicação social e educação ambiental 

2.17 O objetivo deste componente é divulgar informações referentes ao Programa entre a 
população ,;m geral e entre os beneficiários. a fim de incentivar a participação destes no 
acompanhamento e na implementação das ações do Programa. 

2.18 Com recursos alocados a este componente serão financiadas, entre outras, as seguintes 
atividades: (i) desenvolvimento.de uma estratégia de comunícação.social·para manter à 
população infonnada sobre o avanço das atividades do Programa e seus benefícios e 
divulgar as ações relativas à preseNação do patrimônio ambiental; e (ii}ímplcmentação 
dcwi estratégia, mediante a contratação de agências de comunicação e de consultores 
individuais especializados em educação ambiental, além do trabalho de campo junto :is 
comunidades. 

IIl. Custo do Programa 

3.01 O custo do Programa foi estimado no equiv2.lcnte a USS 99.000.000,0d {noventa e nove 
milhões de dólares). dos quais o Banco finm1ciará·até o equivalente a US$ 59.400.000,00 
(cinqüenta. e nove miihõcs e quatrocentos mil dólares), a débito dos· recursos do 
Mecanismo lJnimonetii.rio do capital ordinário do Banco. Os recursos de contrapartida, 
no montante de US$ 39.600.000,00 (trinta e nove milhões e seiscentos mil dólares} serão 
aportados pelo Mutuário. A .:listribuição dos recursos por fonte de financiamento e 
categoria de investimento se indica no quadro seguinte: 
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Custo .e financiamenl<l 
(em milhões. de US$) 

[1.1 Administração (unidade exccutora) 

J1.~ Apoio gerencial e supe..··visãu de obras 

L3 Estudos e projcws 

Z.1 Projetos Integrados de Melhoria Urbano-Habitacional 
(PL",!U) . 

2.2 Fortalecimento institucional 

2.3 J\,fonitornmento e avaliação 
,[ . 
f2-4€om1micaçiío Social e Educação Ambiem, i 

IY. Execução 

4.01 O Órgão Executor do Programa será o Mwlicípio de Fortaleza, por meio da Secreta.ia 
Municipal de Desenvnlvimenro Urbano e Infracstrntura (SEINF). · 

4.02 A execuçã? sed realizada :pela SEINF, por meio da Unidade Gereµcfac;!of!l. ~o Êrogr~:.L 
(UGP},nos termos estabelecidos no ROP. A UGP será a coord,enadora d;, ~x~ução do 

, .Program~. q11e éontaní com a par;icipação: (i) da Fundação de, Desénvolyimento 
Habitac.iorial de Fortaleza (HA,BITAFOR); (ii) das Secretarias Exeçutivas RegionciS 
(SER); (iii) da Secretaria de Finanças do Município (SÉFIN); é (iv) da Procuraâoria 
Geral do Município (PGM). Além disso, as Secretarias Municipais de Saúde (SMS), de 
Educação (SME), de Desenvolvimento Econômico (SDE), e de Assistên~ia Social 
{SEMAS), acompanharão a implantação e assumirão a operação dos equipame.•1Ios onde 
serão prestados os seus correspondentes serviços, confonne detalhado no ROP. · 
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4.03 São fonções da UGP1
, entre out,ras: (i) elaborar e implementar os mecanismos de 

monitoramento, registro, arquivamento da documentação, supervisão e avaliação do 
Programa; (ii) manter os reg stros contábeis e financeiros; (íü) realizár e executar os 
Planos Operacionais Anuais O OA); (iv) realizar estudos e claborarp_rojetos; {v) rc'alizar 
as licitaçõewe aquisições; e·(vi) preparar e apresentar ao Banco os relatórios. de progresso 
do Prog;ranfa. · - ·, 

i, 

4.04 A UGP contará com uma Comissão de Licitações específica para realizar todas as 
licitações r"?lalivas ao Programa. 1\lém disso. será contratada uma Empresa Gerenciadora 
(EG) para prestar suporte técnico à UGP cm todas as atividades adrninism<tivas, 
finan.cciras e técnicas rclacionada5 com a implcmcmaçã<r do .. Progr!l,llla,, incluindo a 
implantação do sistema de acompa,.,hamcnto admínisrrativo-rmànceirói a supervisão e 
fiscalização das obras e a realização d:1s atividades de deseíwolvimentó social,' entre 
outras funções. 

Instrument-Os xuirmati.vos do Programa 

4.05 Além do contrato de empréstimo a ser assinado entre o Mutuário·e o Banco, o Programa 
será regido internamente por instrumentos jurídicos adequados a serem assínados entre a 
SEINF e a HAB!TAFOR e entre a SEIN"f e cada uma elas SER que tenham projetos nas 
suas respectivas jurisdições territoriais ( estabelecendo as obrigações de assing em 
conjunto os contratos relativos às respectivas obras a serem contrâtâdas em matéria de 
habitação social e de urbanização e obrigações de efetuar o respectivo acompanhamento 
de suae:>::ecµção, cm conjunto com a SElNF); e entre a SEINI" e as ·secretarias temáticas 
(para a supervisão de projetos e a operação e manutenção das equipes sociais 'é dos 
programas sociais de sua competência). 

4.06 Regulamento Operacional d(t Pr(tgrama (ROP). A execução do Pr(}grama reger-se-á 
pelo ROP. do qual constam. entre outros aspectos, os seguintes: (i}' oi teimas e 
especificações técnicas para acexccução dos componentes do Programa; (ii) os critérios 
de e!egibifülade para a seleção de áreas e a realização dos investimentos previstos; 
(iii) aspect~~ financeiros, t&nicos, sociais e ambientais a serem oMervadQs d1mmte à 
execução; (Ív) as funções e responsabilidades da UGP e díÍs demiÍis entidàdes en\rolvídas 
em sua execução; e (v) procedimentos de administração do Programa, incluindo 
aquisições e desembolsos de recursos do financiarnénto. · · · 
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V. l\1anutenção 

5.01 O propósito da manutenção é e àe conservar as obras compreendidas no Programa ·nas 
conàições de operação em que se encontravam no momento da conclU$ãO das mesmas. · 
dentro de um·nívcl compatível com os serviços que devem prestar. · · 

5.02 O primeiro plano anual de manutenção deverá corresponder ao exercício fiscal seguinte 
ao da entrada cm operação da primeira obra do Programa. 

5.03 O plano anual de manutenção deverá incluir: (i) os detalhes da organização responsável 
pela manutenção, o pessoal encarregado e o mímcro, tipo e estado dos equipamentos 
destinados à manutenção; (íi) a informação relativa aos recursos que serão investidos em 
manutenção durante o ano con-ente e o monumte dos recursos que serão incluídos no 
orçamento do ano seguinte; e (ííi) um relatório sobre as condições da manutenção. 
baseado no sistema de avaliação de suficiência estabelecido pelo Mutuário. 
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FORTALEZA
                 DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

 

ANO LV FORTALEZA, 11 DE JANEIRO DE 2008 Nº 13.736
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GABINETE DA PREFEITA 
 

LEI N° 9323 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 
 
Dispõe sobre a remissão de 
crédito tributário do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana (IPTU) do 
Condomínio Espiritual Uirapu-
ru, relativamente ao exercício 
de 2001. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Ficam remidos os créditos tributários gerados no exer-
cício de 2001 referentes ao Imposto sobre a Propriedade Pre-
dial e Territorial Urbana (IPTU), dos imóveis inscritos no Cadas-
tro Imobiliário da Secretaria de Finanças do Município, sob os 
números 288.175-6, 288.176-4, 288.428-3, 528.166-0 e 
569.258-0. Art. 2° - Os créditos remidos nos termos desta Lei 
deverão, conforme o caso, ser excluídos da Dívida Ativa, e a 
Procuradoria Geral do Município (PGM) desistir de quaisquer 
ações de execução fiscal a eles referentes. Art. 3° - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as              
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2007. Luizian-
ne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 9325 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 
 
Autoriza o chefe do Poder Exe-
cutivo a contrair o empréstimo 
que indica.  

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado 
a realizar operação de crédito externo, até o limite de US$ 
59.400.000,00 (cinqüenta e nove milhões e quatrocentos mil 
dólares americanos), junto ao Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID), com garantia do Governo Federal, destinado 
à execução do Programa de Requalificação Urbana com Inclu-
são Social (PREURBIS). Art. 2° - A execução do Programa de 
Requalificação Urbana com Inclusão Social (PREURBIS) será 
realizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urba-
no e Infra-Estrutura (SEINF), por meio da Unidade de Gestão 
do PREURBIS (UGP/PREURBIS), instituída pelo Decreto n° 
12.243, de 21 de agosto de 2007. Art. 3° - O Poder Executivo 
Municipal incluirá nas propostas orçamentárias anuais as dota-
ções necessárias à cobertura dos encargos financeiros decor-
rentes da execução desta Lei. Art. 4° - Esta Lei entra em vigor 
na data de sua publicação, revogadas as disposições em con-
trário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 
em 28 de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA.  

*** *** *** 

LEI N° 9326 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 
 
Desafeta áreas públicas e auto-
riza o chefe do Poder Executivo 
a permutá-las com área de 
domínio particular, para fim de 
integrar área de interesse mu-
nicipal na construção do Hospi-
tal da Mulher, e dá outras pro-
vidências.  

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica desafetada do patrimônio público municipal, por 
interesse público, toda a área pertencente à Praça Paraíso, no 
total de 20.152,00m², pertencente ao Loteamento Parque São 
Cristóvam, devidamente aprovado e registrado à margem da 
Transcrição n° 31.100 e 32.569 do Cartório de Registro de 
Imóveis da 1ª Zona desta capital, situado na Avenida Carneiro 
de Mendonça, lado par, possuindo os seguintes limites e con-
frontações: ao norte, por onde mede 88,00m, com a Avenida 
Carneiro de Mendonça; ao sul, por onde mede 88,00m, com o 
prolongamento de rua sem denominação oficial; a leste, por 
onde mede 229,00m, com a Rua Desembargador Pauleta, nos 
termos da Lei n° 1.671/60, antes denominada de Rua Paulo 
Frontim e, a oeste, por onde mede 229,00m, com uma rua sem 
denominação oficial. Art. 2° - Ficam desafetadas do patrimônio 
público municipal, por interesse público, as ruas constituídas 
pelos terrenos a seguir especificados: 2.1. Um terreno  anteri-
ormente destinado a uma rua sem denominação oficial de 
sentido norte-sul, que separa as quadras 11, 21 e 30 da Praça 
Paraíso e da quadra C do Loteamento Parque São Cristóvam, 
no trecho entre a Avenida Carneiro de Mendonça e a gleba de 
propriedade do Jockey Clube Cearense, com área total de 
3.867,50m², possuindo os seguintes limites e confrontações: ao 
norte por onde mede 13,00m, com a Avenida Carneiro de Men-
donça; ao sul, por onde mede 13,93m, com a gleba de proprie-
dade do Jockey Clube Cearense; a leste, por onde mede 
295,00m, com a Praça Paraíso e quadra C do Loteamento 
Parque São Cristóvam; a oeste, por onde mede 300,00m, com 
as quadras 11,21 e 30 do Loteamento Parque São Cristóvam; 
2.2. Parte de um terreno antes destinado a uma rua sem de-
nominação oficial, de sentido leste-oeste, que separa as qua-
dras 11 e 21 do Loteamento Parque São Cristóvam, com área 
total de 625,30m², possuindo os seguintes limites e confronta-
ções: ao norte, por onde mede 48,10m com a quadra 11; ao 
sul, por onde mede 48,10m com a quadra 21; a leste, por onde 
mede 13,00m com terreno pertencente ao Município de Forta-
leza, antes destinado a uma rua sem denominação oficial; a 
oeste, por onde mede 13,00m, com terreno do Município de 
Fortaleza, antes destinado a uma rua sem denominação oficial; 
2.3. Parte de um terreno antes destinado a uma rua sem de-
nominação oficial, de sentido leste-oeste, que separa as qua-
dras 21 e 30 do Loteamento Parque São Cristóvam, com área 
total de 625,30m², possuindo os seguintes limites e confronta-
ções: ao norte, por onde mede 48,10m, com a quadra 21; ao 
sul, por onde mede 48,10m, com a quadra 30; a leste, por onde 
mede 13,00m, com terreno pertencente ao Município de Forta-
leza, antes destinado a uma rua sem denominação oficial; a 
oeste, por onde mede 13,00m, com terreno do Município de 
Fortaleza, antes destinado a uma rua sem denominação oficial; 
2.4. Parte de um terreno antes destinado a uma rua sem de-
nominação oficial, de sentido leste-oeste, que separa a Praça
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Paraíso da quadra C do Loteamento Parque São Cristóvam, 
com área total de 1.144,00m², possuindo os seguintes limites e 
confrontações: ao norte, por onde mede 88,00m, com terreno 
do Município de Fortaleza antes destinado à Praça Paraíso; ao 
sul, por onde mede 88,00m, com a quadra C; a leste, por onde 
mede 13,00m, com a Rua Desembargador Pauleta, antes Rua 
Paulo Frontim; por onde mede 13,00m, com terreno do Municí-
pio, antes destinado a uma rua sem denominação oficial; 2.5. 
Parte de um terreno antes destinado a uma rua sem denomina-
ção oficial, de sentido norte-sul, que separa a quadra 28 da 
quadra 29 do Loteamento Parque São Cristóvam, com área 
total de 176,72m², possuindo os seguintes limites e confronta-
ções: ao norte, por onde mede 13,24m, com terreno do Municí-
pio de Fortaleza antes destinado a uma rua sem denominação 
oficial; ao sul, por onde mede 13,34m com a gleba de proprie-
dade do Jockey Clube Cearense; a leste, por onde mede 
14,36m, com a quadra 29 do Loteamento Parque São Cristó-
vam; a oeste, por onde mede 12,83m, com a quadra 28 do 
Loteamento Parque São Cristóvam; 2.6. Parte de um terreno 
antes destinado a uma rua sem denominação oficial, de sentido 
norte-sul, que separa a quadra 29 da quadra 30 do Loteamento 
Parque São Cristóvam, com área total de 159,02m², possuindo 
os seguintes limites e confrontações: ao norte, por onde mede 
13,24m, com terreno do Município de Fortaleza antes destinado 
a uma rua sem denominação oficial; ao sul, por onde mede 
13,34m, com a gleba de propriedade do Jockey Clube Cearen-
se; a leste, por onde mede 12,00m, com a quadra 30 do Lote-
amento Parque São Cristóvam; a oeste, por onde mede 
12,47m, com a quadra 29 do Loteamento Parque São Cristó-
vam. Art. 3° - Fica o Prefeito Municipal autorizado a destinar as 
áreas indicadas nos arts. 1° e 2° desta Lei, no total de 
26.794,84m², para a construção do Hospital da Mulher, permu-
tando-as com as áreas correspondentes aos terrenos objeto 
das matrículas imobiliárias de números 62.852 e 62.851 e parte 
das áreas pertencentes às matrículas imobiliárias de números 
62.845, 62.846 e 62.847, todas pertencentes ao Cartório Imobi-

liário da 3ª Zona desta capital. Art. 4° - Ficam desafetadas do 
patrimônio público municipal, por interesse público, as ruas: 
SDO leste-oeste, que separa as quadras 09 e 19 do Loteamen-
to Parque São Cristóvam, com área total de 975m², medindo ao 
norte e ao sul 75,00m, a leste e oeste 13,00m; rua SDO leste-
oeste, que separa as quadras 10 e 20 do Loteamento Parque 
São Cristóvam, com área total de 1.144m², medindo ao norte e 
sul 88,00m, a leste e oeste 13,00m; rua SDO leste-oeste que 
separa as quadras 11 e 21 do Loteamento Parque São Cristó-
vam, com área total de 518,70m², medindo ao norte e sul 
39,90m e a leste e oeste 13,00m; rua SDO leste-oeste que 
separa as quadras 19 e 28 do Loteamento Parque São Cristó-
vam, com área total de 975m², medindo ao norte e sul 75,00m 
e a leste e oeste 13,00m; rua SDO leste-oeste que separa as 
quadras 20 e 29 do Loteamento Parque São Cristóvam, com 
área total de 1.144m², medindo ao norte e sul 88,00m e a leste 
e oeste 13,00m; rua SDO leste-oeste que separa as quadras 
21 e 30 do Loteamento Parque São Cristóvam, com área total 
de 518,70m², medindo ao norte e sul 39,90m e a leste e oeste 
13,00m; rua SDO norte-sul que separa as quadras 9, 19 e 28 
das quadras 10, 20 e 29 do Loteamento Parque São Cristó-
vam, com área total de 4.035,27m², medindo ao norte 13,03m, 
ao sul 13,24m, a leste 309,64m e a oeste 311,17m, rua SDO 
norte-sul que separa as quadras 10, 20 e 29 das quadras 11, 
21 e 30 do Loteamento Parque São Cristóvam, com área total 
de 3.981,45m², medindo ao norte 13,00m, ao sul 13,24m, a 
leste 305,00m e a oeste 307,53m. Art. 5° - Fica a Prefeita Mu-
nicipal autorizado a destinar as áreas indicadas no art. 4° desta 
Lei, no total de 13.292,12m², para fim exclusivamente institu-
cional da construção do Hospital da Mulher. Art. 6° - Esta               
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2007. Luizian-
ne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALE-
ZA. 

*** *** *** 
 

LEI N° 9327 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 
 

Altera o Anexo de Metas Físicas da Lei n° 9.252, de 22 de agosto de 
2007, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2008 e dá 
outras providências. 
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 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUITE LEI: Art. 1° - 
Fica alterado o Anexo de Metas da Lei n° 9.252, de 22 de agosto de 2007, com a inclusão do Programa Municipal de Drenagem Urba-
na de Fortaleza - DRENURB Fortaleza, conforme disposto no Anexo Único desta Lei. Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 
2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

 
INCLUSÃO AO ANEXO DE METAS FÍSICAS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2008, LEI N° 9.252, DE 22.08.07 

 
PROGRAMA/AÇÕES                                                                      PRODUTO/UNIDADE DE MEDIDA                                         META 
    
Programa: 0118 Programa Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB 

Fortaleza 
  

Objetivo: Contribuir para melhorar a qualidade de vida e as condições sanitárias e 
ambientais da população de Fortaleza, mediante desenvolvimento de ações 
para o controle de enchentes, a recuperação e a preservação do meio natu-
ral e o saneamento de bacias hidrográficas. 

  

 Ampliação e Recuperação da Rede de Drenagem Drenagem ampliada e recuperada (M²) 2.167 
 Implantação de Ecopontos Ecoponto implantado (Unidade) 5 
 Implantação e Recuperação de Vias Urbanas Via urbana ampliada e recuperada (M²) 911 
 Limpeza e Urbanização de Lagoas Lagoa urbanizada (M²) 2 
 Indenização, Desapropriação e Reassentamento em Áreas Críticas Área Indenizada/Desapropriada/Reassenta-da (M²) 420 
 Gerenciamento do Programa Programa gerenciado (Unidade) 1 

*** *** *** 
 

LEI N° 9328 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2007 
 
Inclui o Programa Municipal de 
Drenagem Urbana de Fortaleza 
à Lei n° 9.044, de 30 de no-
vembro de 2005, que aprova o 
Plano Plurianual do Município 
para 2006 - 2009. 

 
 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica incluído ao Plano Plurianual 2006 - 2009, Lei n° 
9.044, de 30 de novembro de 2005, o Programa 0118 - Pro-
grama Municipal de Drenagem Urbana de Fortaleza -                 
DRENURB Fortaleza, com os seguintes objetivos: I - melhorar 
a qualidade de vida e as condições sanitárias e ambientais da 
população; II - desenvolver ações para o controle de enchen-
tes; III - recuperar e preservar o meio ambiente e o saneamento 
de bacias hidrográficas. Art. 2° - O Programa Municipal de 
Drenagem Urbana de Fortaleza - DRENURB Fortaleza será 
administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e 
Infra-Estrutura (SEINF) e executado pelas Secretarias Executi-
vas Regionais (SER). Art. 3° - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 
de dezembro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 7527/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista o que dispõe o Decreto n° 11459, de 11.08.03. RESOLVE 
atribuir a LEONARDO BARRETO DOS SANTOS RAMOS, 
Coordenador de Gestão de Convênios, Contratos, Cadastros e 
Regularização Fundiária, a importância de R$ 892,80 (oitocen-
tos e noventa e dois reais e oitenta centavos), correspondente 
a 03 (três) diárias da Região II, e conceder passagem aérea no 
trecho Fortaleza/Brasília/Fortaleza, para participar de Oficinas 
de Capacitação da VIII Conferência das Cidades, no período de 
09 a 11.10.07, devendo as despesas correr por conta da Dota-
ção Orçamentária: 16.122.0002.2002.0026, Elemento de Des-
pesa: 339014.100 - Diárias Civil, 339033.100 - Passagem e 
Despesas com Locomoção, consignadas a Fundação de De-
senvolvimento Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR, pelo 
orçamento vigente. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 08 de outubro de 2007. Luizianne de Olivei-
ra Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. Alfredo José Pessoa 
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 8576/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais, tendo em 

vista o que dispõe o Decreto n° 11459, de 11.08.03. RESOLVE 
atribuir a MITCHELLE BENEVIDES MEIRA, Assessora Espe-
cial da Prefeita, a importância de R$ 712,80 (setecentos e doze 
reais e oitenta centavos), correspondente a 03 (três) diárias, da 
Região I, para viagem a Icapuí-Ce, onde irá participar do 7° 
Acampamento Latino-Americano da Juventude, no período de 
15 a 18.11.2007, devendo as despesas correr por conta da 
Dotação Orçamentária: 339014.100 - Diárias Civil, consignadas 
ao Gabinete da Prefeita, pelo orçamento vigente. GABINETE 
DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 14 de novem-
bro de 2007. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FOR-
TALEZA. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 9737/2007 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
dispensar, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA, como Técnico 
de Suportes, remuneração equivalente à simbologia DAS.1, da 
Comissão Técnica de Informática, vinculada a Secretaria de 
Administração, a partir de 31.12.2007. GABINETE DA PREFEI-
TA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de dezembro de 2007. 
Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 0249/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
exonerar, nos termos do art. 41, item I da Lei n° 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
ADRIANA PEREIRA SABOYA, do cargo em comissão de As-
sessor de Comunicação, simbologia DNS.2, integrante da es-
trutura administrativa da Secretaria de Turismo de Fortaleza - 
SETFOR, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos 
em Comissão, a partir de 03.12.07. GABINETE DA PREFEITA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 de janeiro de 2008. Lui-
zianne de Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO. 

*** *** *** 
 

  ATO N° 0250/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE 
nomear, nos termos do art. 11, item II da Lei n° 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
LUCIANA CAVALCANTE DE ARAÚJO CHAVES, para exercer o 
cargo em comissão de Assessor de Comunicação, simbologia 
DNS.2, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Turismo de Fortaleza - SETFOR, constante do Quadro Perma-



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 11 DE JANEIRO DE 2008 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 4
  
nente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir de 03.12.07. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 11 
de janeiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA 
MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

  ATO N° 0251/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE, 
nos termos do art. 11, item II da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, do 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado 
no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, nomear, GE-
RALDO BANDEIRA ACCIOLY, Assessor Chefe da Controlado-
ria Geral do Município, para responder cumulativamente e 
interinamente, pelo cargo em comissão de Secretário, integran-
te da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Defe-
sa do Consumidor - PROCON, constante do Quadro Perma-
nente - Parte I - Cargos em Comissão, no período de 
10.01.2008 a 09.02.2008. GABINETE DA PREFEITA MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 11 de janeiro de 2008. Luizianne de 
Oliveira Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa 
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

  ATO N° 0252/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE, 
nos termos do art. 11, item II da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, do 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, publicado 
no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, nomear, MARIA 
FILIZOLINA DE SOUSA, Diretora Administrativa e Financeira, 
simbologia DAS.1, para responder cumulativamente pelo cargo 
em comissão de Auxiliar Técnico, simbologia DAS.3, da Comis-
são de Implantação e Execução do Programa Nacional de 
Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasilei-
ros - PNAFM, vinculada a Secretaria de Finanças do Município, 
a partir de 02.01.08. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 11 de janeiro de 2008. Luizianne de Oliveira 
Lins - PREFEITA MUNICIPAL. Alfredo José Pessoa de Oli-
veira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0258/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por FIDUCCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES, de reconhecer a procedência da execução fiscal que 
ora lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Mu-
nicípio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo proces-
so, devidamente identificado em seguida e em conformidade 
com as cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO  VARA 

Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0012.9773-0 1ª VEF 2007/004989 11/04/2007 3 - Auto 

Infração 

679-06  

670764-5

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 11 de janeiro de 2008. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0259/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por FIDUCCIA EMPREENDIMENTOS E PARTICI-
PAÇÕES de reconhecer a procedência da execução fiscal que 
ora lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Mu-
nicípio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo proces-
so, devidamente identificado em seguida e em conformidade 
com as cláusulas e condições adiante estipuladas: 
 

CDA PROCESSO  VARA 
Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0012.9773-0 1ª VEF 2007/004992 11/04/2007 3 - Auto 
Infração 

684-06  
670769-6

 
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 11 de janeiro de 2008. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0260/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por FRANCISCO JEREISSATI de reconhecer a 
procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. RE-
SOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar acordo 
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identifi-
cado em seguida e em conformidade com as cláusulas e con-
dições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO  VARA 
Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2001.02.07048-2 1ª VEF 2000/036868 15/12/2000  1 - IPTU 1999 317102-7

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 11 de janeiro de 2008. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0261/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e 
fundamentado no disposto no art. 330 da Consolidação da 
Legislação Tributária do Município, aprovado pelo Decreto nº 
10.827, de 18 de julho de 2000, que disciplina a transação 
judicial entre a Fazenda Municipal e o sujeito passivo da obri-
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gação tributária, mediante concessões mútuas, objetivando o 
término do litígio e conseqüente extinção do crédito tributário, 
atendendo à intenção manifestada por FRANCISCO JEREIS-
SATI, de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora 
lhe é promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Municí-
pio a firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, 
devidamente identificado em seguida e em conformidade com 
as cláusulas e condições adiante estipuladas: 
 

CDA PROCESSO Nº VARA 
Nº 

TRIBUTO EXERCÍCIO INSC./AI 

1999.02.21915-2 1ª 190/99 IPTU 1994 à 1998 317102-7

 
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET,  
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre os 
juros e multa. No caso de auto de infração, redução de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre a multa infracional tributária. O 
executado pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O exe-
cutado pagará juntamente com a parcela única, os valores 
correspondentes aos juros, honorários da Fazenda Municipal e 
as custas processuais. PAÇO MUNICIPAL, em 11 de janeiro de 
2008. Pp. Martônio Mont’Alverne Barreto Lima - PROCU-
RADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 
8.948/2005 c/c Decreto nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0262/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por DIRCEU NOBREGA TEIXEIRA MENDES, de 
reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é 
promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Município a 
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devi-
damente identificado em seguida e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO  VARA 
Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2003.02.25072-7 3ª VEF 2002/000208 30/12/2002 2 - ISS 
Autônomo

1997, 1998, 
1999, 2000, 
2001 

 
 

039522-6

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 11 de janeiro de 2008. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0263/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por EVELINE NOGUEIRA RAMOS, de reconhecer 
a procedência da execução fiscal que ora lhe é promovida. 
RESOLVE autorizar o Procurador do Município a firmar acordo 
judicial nos autos do respectivo processo, devidamente identifi-

cado em seguida e em conformidade com as cláusulas e con-
dições adiante estipuladas: 
 

CDA PROCESSO  VARA 
Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO INSC. 

2007.0017.6400-2 3ª VEF 2004/031620 17/11/2004 1 - IPTU 1999, 2000, 
2001, 2002, 
2003 

 
 

487958-9

 
1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
de 90% (noventa por cento) sobre juros e multa. No caso de 
auto de infração, redução de 10% (dez por cento) sobre a multa 
infracional tributária. O executado pagará o remanescente em 
003 (três) prestações mensais e sucessivas. 2ª - Considera-se 
vencidas, imediata e antecipadamente, todas as parcelas não 
pagas, retornando o crédito à situação anterior ao parcelamen-
to, quando ocorrer inadimplência acumulada de 03 (três) parce-
las consecutivas ou não do parcelamento realizado, bem como 
ocorrer inadimplência de 03 (três) parcelas de crédito tributá-
rios, cujos fatos geradores ocorrerem após a concessão do 
parcelamento concedido. 3ª - O executado pagará juntamente 
com a primeira parcela, os valores correspondentes aos hono-
rários da Fazenda Municipal e as custas processuais. PAÇO 
MUNICIPAL, em 11 de janeiro de 2008. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0264/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 76, inc. VI, da Lei Orgânica do Município e funda-
mentado no art. 330 da Consolidação da Legislação Tributária 
do Município, aprovado pelo Decreto nº 10.827, de 18 de julho 
de 2000, que disciplina a transação judicial entre a Fazenda 
Municipal e o sujeito passivo da obrigação tributária, mediante 
concessões mútuas, objetivando o término do litígio e conse-
qüente extinção do crédito tributário, atendendo à intenção 
manifestada por E V C SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA., 
de reconhecer a procedência da execução fiscal que ora lhe é 
promovida. RESOLVE autorizar o Procurador do Município a 
firmar acordo judicial nos autos do respectivo processo, devi-
damente identificado em seguida e em conformidade com as 
cláusulas e condições adiante estipuladas: 

CDA PROCESSO  VARA 
Nº DATA 

TIPO EXERCÍCIO PARCE-
LAM. 

2006.0029.1849-8 3ª VEF 2003/003077 09/12/2003 4 - 
Parcela-
mento 

  
 

637634-7

1ª - O valor do crédito tributário será calculado no dia do efetivo 
pagamento, com redução, conforme a Lei nº 9134 - PRORET, 
na atualização monetária e 100% (cem por cento) sobre juros e 
multa. No caso de auto de infração, redução de 50% (cinqüenta 
por cento) sobre a multa infracional tributária. O executado 
pagará o remanescente de uma só vez. 2ª - O executado paga-
rá juntamente com a parcela única, os valores correspondentes 
aos honorários da Fazenda Municipal e as custas processuais. 
PAÇO MUNICIPAL, em 11 de janeiro de 2008. Pp. Martônio 
Mont’Alverne Barreto Lima - PROCURADOR GERAL DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA - Lei nº 8.948/2005 c/c Decreto 
nº 11.880, de 01.09.2005. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 0265/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o art. 76, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortale-
za. CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 3°, inciso 
XII do Decreto n° 10.187, de 17 de novembro de 1997 - Estatu-
to do ÍMPARH, bem como, as disposições do Edital n° 045/07, 
publicado no DOM de 23.10.2007, objetivando selecionar can-
didatos para o provimento de cargos efetivos, no regime do 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, de Médico 
nas especialidades de Neurocirurgia e Clínica Médica, Enge-
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nheiro Eletricista, Engenheiro Civil, Engenheiro Mecânico, 
Engenheiro Clínico e Técnico em Enfermagem, integrantes do 
quadro de pessoal do Instituto Doutor José Frota - IJF, de acor-
do com as Leis Municipais n° 7141/92, de 29.05.92, n° 
7444/93, de 04.11.1993, n° 7896, de 17.05.96, Lei n° 
9.263/2007, de 11.09.07 e Decreto n° 9141/93, de 08.07.93. 
CONSIDERANDO as disposições contidas no subitem 9.1. e 
segs. do Edital n° 45/07, publicado no DOM de 23.10.2007, 
regulador do Concurso Público destinado ao preenchimento de 
121 (cento e vinte e uma) vagas para os cargos acima mencio-
nados. CONSIDERANDO o Relatório Final elaborado pelo 
ÍMPARH, sobre as fases do concurso público acima referencia-
do, contendo parecer final da Comissão Coordenadora do 
certame. RESOLVE: Homologar o resultado final do concurso 
público, destinado ao preenchimento de 121 (cento e vinte e 
uma) vagas para os cargos de Médico nas especialidades de 
Neurocirurgia e Clínica Médica, Engenheiro Eletricista, Enge-
nheiro Civil, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Clínico e Técni-
co em Enfermagem para o Instituto Doutor José Frota - IJF, 
conforme Edital de Divulgação n° 001/2008, de 03 de janeiro de 
2008, publicado no DOM de 03 de janeiro de 2008. Outrossim, 
determina que o presente Ato faça parte integrante do Relatório 
do Concurso Público para o Instituto Doutor José Frota - IJF, 
acima mencionado. Publique-se, anote-se e cumpra-se. GABI-
NETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 11 de ja-
neiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 ATO N° 0266/2008 - A PREFEITA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais e de acor-
do com o art. 76, VI, da Lei Orgânica do Município de Fortale-
za. CONSIDERANDO as disposições contidas no art. 3°, inciso 
XII do Decreto n° 10.187, de 17 de novembro de 1997 - Estatu-
to do ÍMPARH, bem como, as disposições do Edital n° 046/07, 
publicado no DOM de 29.10.2007, objetivando o preenchimen-
to das 17 (dezessete) vagas destinadas aos 05 (cinco) Progra-
mas de Residência Médica (PRMs), para o ano de 2008. CON-
SIDERANDO as disposições contidas no subitem 11.1 e segs. 
do Edital n° 46/07, publicado no DOM de 29.10.2007, regulador 
da Seleção destinada ao preenchimento das 17 (dezessete) 
vagas para os programas acima mencionados. CONSIDE-
RANDO o Relatório Final elaborado pelo ÍMPARH, sobre as 
fases da seleção acima referenciada, contendo parecer final da 
Comissão Coordenadora do certame. RESOLVE: Homologar o 
resultado final da seleção pública, destinada ao preenchimento 
de 17 (dezessete) vagas para os Programas de Residência 
Médica (PRMs), nas áreas de Anestesiologia, Cirurgia Geral, 
Ortopedia e Traumatologia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica R1, 
Cirurgia Plástica R4 e Cirurgia Geral R3, conforme Edital de 
Divulgação n° 60/2007, de 28 de dezembro de 2007, publicado 
no DOM de 07 de janeiro de 2008. Outrossim, determina que o 
presente Ato faça parte integrante do Relatório da Seleção 
Pública para Residência Médica do Instituto Doutor José Frota - 
IJF, acima mencionado. Publique-se, anote-se e cumpra-se. 
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 11 de 
janeiro de 2008. Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE 
FORTALEZA. 

*** *** *** 
 

 PROTOCOLO DE INTENÇÕES, que entre si 
celebram de um lado, o Município de Fortaleza, com a interve-
niência da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infra-
Estrutura - SEINF, e de outro lado a SOCIEDADE JOCKEY 
CLUB CEARENSE, para os fins nele indicados. O MUNICÍPIO 
DE FORTALEZA, neste ato representado por sua Prefeita, Lui-
zianne de Oliveira Lins, brasileira, solteira, maior, Jornalista, 
portadora do RG n° 95002402951-SPSP-CE CPF n° 
382.085.633-15, com a interveniência da Secretaria de Desen-
volvimento Urbano e Infra-Estrutura - SEINF, ora representada 
por seu titular, Luciano Linhares Feijão, brasileiro, casado, 
Engenheiro Civil, portador do RG n° 12348-CREA-CE e CPF n° 
139573413-53, e, de outro lado a Sociedade Jockey Club Cea-
rense, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.845.191/0001-31 neste 

ato representada por seu Presidente Raimundo Nonato da 
Cruz, portador do RG n° 91002300200 - 2ª via e CPF n° 
110.693.683-34, todos residentes e domiciliados nesta capital, 
resolvem celebrar o presente protocolo de intenções, em con-
formidade com as cláusulas enunciadas a seguir, e CONSIDE-
RANDO os interesses comuns quanto à viabilização de Opera-
ção Urbana Consorciada na área em que se situa o Jockey 
Club Cearense, como o fim de permitir o reparcelamento da 
área. CONSIDERANDO a necessidade de o Município dispor 
de um terreno com área suficiente para implantação do Hospi-
tal da Mulher. CONSIDERANDO a necessidade de reestruturar 
o sistema viário da área que permitirá uma melhor circulação. 
CONSIDERANDO as melhorias sociais, urbanísticas e econô-
micas à população circunvizinha à área, em decorrência dos 
equipamentos residenciais, comerciais e de saúde a serem 
implantados. CONSIDERANDO a disposição política e adminis-
trativa das partes envolvidas. RESOLVEM: CLÁUSULA PRI-
MEIRA - DO OBJETO: A Operação Urbana Consorciada Joc-
key Club tem como objetivos transformação urbanística estrutu-
rais na área atingida com melhorias sociais e valorização ambi-
ental, sendo aqui elencados: I - permitir o reparcelamento da 
área do Loteamento Parque São Cristóvam onde se situa o 
Jockey Club e promover o loteamento da gleba objeto da ma-
trícula imobiliária n° 62.858 da CRI da 3ª Zona desta capital; II - 
possibilitar a implantação do Hospital da Mulher em área locali-
zada no perímetro do Loteamento Parque São Cristóvam, situ-
ado na confluência das Avenidas Lineu Machado com a Av. 
Carneiro de Mendonça estabelecida pelo Município de Fortale-
za, em decorrência das diretrizes do reparcelamento; III - a 
desafetação e permuta da área de praça e ruas localizadas no 
Loteamento Parque São Cristóvam. Com o fim de haver a 
relocalização das áreas públicas e novo traçado viário; IV - 
incrementar a ocupação ordenada do espaço urbano local, 
através de construção residencial e de equipamento de saúde; 
V - melhorar a fluidez do tráfego com a implantação de novas 
vias de circulação em toda a área objeto da presente Operação 
Consorciada. CLÁUSULA SEGUNDA - DA OPERAÇÃO CON-
SORCIADA: A Operação Consorciada Jockey Club, abrange 
além dos objetivos citados na cláusula anterior, a doação volun-
tária por parte do Jockey Club Cearense de uma área de 
7.175,25m² como área pública para permitir a implantação do 
Hospital e redefinição do Sistema Viário. CLÁUSULA TERCEI-
RA - APLICAÇÃO DA OPERAÇÃO CONSORCIADA: A Opera-
ção Consorciada mencionada no presente termo deve obedi-
ência a Lei Federal n° 10.257 de 10 de outubro de 2001, Esta-
tuto da Cidade, e da Lei n° 7061 de 16 de janeiro de 1952 - 
Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU-FOR. 
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DA OPERAÇÃO 
CONSORCIADA: Os projetos integrantes da Operação Con-
sorciada pretendida serão geridos e administrados pelo Muni-
cípio de Fortaleza, a exceção dos Projetos Executivos de ocu-
pação privada, devendo ser submetido à aprovação do Municí-
pio. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
A Operação Urbana de que trata este protocolo após a aprova-
ção legislativa será implementada mediante convênio firmado 
entre o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Infra-Estrutura (SEINF), e a Socie-
dade Jockey Club Cearense, compreendendo os seguintes 
investimentos e permissões: I - Pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza: a) Desafetar as áreas públicas inseridas no lotea-
mento Parque São Cristóvam, compreendendo 19.889,96m² de 
ruas e 20.152,00m² de área de Praça. b) Permitir que quando 
do parcelamento da gleba objeto da matrícula n° 62.858 do CRI 
da 3ª Zona desta capital, as áreas públicas, Verde, Institucional 
e Fundo de Terra no valor de 27.536,81m², doadas antecipa-
damente, sejam agrupadas em um único terreno para possibili-
tar a implantação do Hospital da Mulher; c) Permitir a utilização 
pelo Jockey Club Cearense dos seguintes indicadores urbanos: 
índice de aproveitamento de 1.7 para ZU4.2 e 1.5 para AEA-3 e 
Fração do Lote igual a 100 para a ZU4.2 e AEA-3, os demais 
indicadores permanecem os definidos na Lei n° 7987/96, não 
sendo permitido a utilização da Fração do Lote reduzida na 
área, como compensação pelo recebimento da doação da área 
de 7.175,25m². II - Pela Sociedade Jockey Club: a) Promover o 
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reloteamento do Parque São Cristóvam e o loteamento da 
gleba objeto da matrícula n° 62.858 do CRI da 3ª Zona desta 
capital, conforme diretrizes emitidas pela SEINF, constantes do 
Anexo II do presente Protocolo. b) Doar ao Município as áreas 
públicas relativas aos 25% incidente na gleba objeto da matrí-
cula n° 62.858 do CRI da 3ª Zona desta capital cuja área total é 
de 110.147,24m²; que representa uma área a ser doada de 
27.536,81m², correspondendo as matrículas n° 62.847 (parte), 
62.850 (parte), 62.853 (restante), 62.854 (parte) e 62.857 (par-
te). c) Doar, por ato de liberalidade, ao Município a área de 
7.175,25m² correspondendo a parte das matrículas n° 62.850 e 
62.849, com o fim de integrar área total de 75.092,02m² do 
Hospital da Mulher. d) Permutar 26.749,84m² de área do terre-
no inserido no perímetro onde será construído o Hospital da 
Mulher, correspondendo as matrículas nºs 62.851, 62.852, 
62.853 (parte), 62.855, 62.856 e 62.845 (parte), por área equi-
valente pertencente ao Município inserida no loteamento Par-
que São Cristóvam localizada em área externa ao referido 
perímetro. e) Implantar o sistema viário definido nas diretrizes 
emitidas pela SEINF constantes do Anexo II, que incidirão no 
terreno do Jockey Club Cearense na sua totalidade. CLÁUSU-
LA SEXTA - DO QUADRO DE ÁREAS: Situação Existente - 
área total do Loteamento Parque São Cristóvam - 
121.867,96m². 
 

LOT. PARQUE SÃO CRISTÓVAM (m²) GLEBA 
(MAT. 62.858)m² 

LOTES RUAS PRAÇA 
81.488,00 20.227,96 20.152,00 

 
110.147,24 

 
Situação resultante da permuta pretendida dentro do perímetro 
do Loteamento Parque São Cristóvam - 121.867,96m². 
 

LOTES (m²) Áreas Públicas (m²) 
46.775,94 75.092,02 

Área objeto da lei da operação urbana consorciada - 
232.015,20m² = soma da área do Loteamento Parque São 
Cristóvam e Gleba Matrícula n° 62.858 do CRI da 3ª Zona 
desta capital.  

SITUAÇÃO RESULTANTE 
GLEBA (m²) Áreas Públicas 

(m²) 
Sistema Viário 

(incidente na Gleba) 
156.923,18 75.092,02 Conforme Diretriz da SEINF 

E por haverem acordado, assinam o presente instrumento, em 
três vias de igual valor, teor e forma, na presença de duas 
testemunhas que também assinam e apõe o seu visto. Fortale-
za, 28 de dezembro de 2007. Pelo MUNICÍPIO DE FORTALE-
ZA: Luizianne de Oliveira Lins - PREFEITA DE FORTALEZA. 
Luciano Linhares Feijão - SECRETÁRIO DA SEINF. Pelo 
JOCKEY CLUB CEARENSE - Raimundo Nonato da Cruz  

 

COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO DAS 
LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

 
AVISO DE 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 91/2007. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do  Município - SAM. 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de terceirização de mão-de-obra, nas categorias 
profissionais descritas no anexo I deste edital (analis-
ta sistemas, suporte e O&M I, analista sistemas, su-
porte e O&M II, técnico programador pleno, técnico 
programador júnior, técnico suporte operacional em 
hardware e software, técnico em teleprocessamento 
e redes e assistente técnico), para atender as neces-
sidades da SME, por um período de 12 (doze) me-
ses, podendo ser prorrogado nos limites da lei e me-
diante justificativa do interesse público.  

 A Pregoeira comunica aos interessados que as 
empresas CONSOFT Consultoria e Sistemas Ltda e AVANSYS 
Tecnologia Ltda formularam pedidos de esclarecimentos aos 
termos do edital do processo em epígrafe, e que o referido 
pedido encontra-se à disposição dos interessados em sua sede 
na Av. Heráclito Graça, 600. Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. 
Alciléia Rios Brandão - PREGOEIRA. 

*** *** *** 

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 08/2007. 
ÓRGÃO: Secretaria de Finanças do Município de Fortaleza - 

SEFIN. 
OBJETO: Aquisição de licença de uso, implantação, treinamen-

to e manutenção de um sistema de gerenciamento 
de atendimento ao cidadão, conforme especificação 
do anexo I.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, 
comunica aos licitantes e demais interessados no presente 
processo que: HABILITA AS EMPRESAS: P/01 - SPECTO 
Painéis Eletrônicos Ltda e P/02 - OKTIVA Comércio e Serviços 
de Informática Ltda - ME. Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. 
Victor Hugo Cabral de Morais - PRESIDENTE DA CPEL. 

*** *** ***  

AVISO DE EDITAL 

PROCESSO: Tomada de Preços nº  02/2008. 
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional III - SER III. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de reforma da quadra da EMEIF Quintino Cunha, na 
Rua Maria Clara, no Bairro Quintino Cunha em área 
de abrangência da SER III, conforme especificado 
nos anexos deste edital. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica 
que os envelopes contendo a documentação de habilitação e 
propostas de preços serão recebidos até às14h00 do dia 29 de 
janeiro de 2008, e a sessão de abertura dos envelopes ocorre-
rá no dia 29 de janeiro de 2008, às 15h00, em sua sede situada 
na Av. Heráclito Graça, 600, Fortaleza-Ce. O edital em seu 
texto integral poderá ser lido e obtido no endereço acima men-
cionado e através do site: www.fortaleza.ce.gov.br e demais 
informações sobre o edital nos telefones (85) 3452-3470 e 
3452-3471. Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. Victor Hugo 
Cabral de Morais - PRESIDENTE DA CPEL. 

*** *** ***  

AVISO DE 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 11/2007. 
ÓRGÃO: Secretaria Executiva Regional V - SER V. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de reforma e ampliação nas escolas patrimoniais: 
EMEIF Zélia Correia, EMEIF Creusa do Carmo                
EMEIF Teresa D’Ana, EMEIF Francisca Abreu e               
EMEIF Lirêda Facó, área de abrangência da Secreta-
ria Executiva Regional V, nesta capital.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao § 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos 
licitantes e demais interessados no presente processo que: 
CLASSIFICA AS EMPRESAS: Lote 01: 1º lugar - P/09 - AMP 
Engenharia Ltda, com o valor global de R$ 90.724,53; 2º lugar: 
P/07 - CONCÓRDIA Construções Ltda, com o valor global de 
R$ 92.100,00; 3º lugar: P/01 - SIOD Engenharia de Sistemas 
Ltda, com o valor global de R$ 92.600,00; 4º lugar: P/11 - Cons-
trutora NEVES NOGUEIRA Ltda, com o valor global de               
R$ 95.162,26; 5º lugar: P/02 - Construtora e Imobiliária JMV 
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Ltda, com o valor global de R$ 97.948,72; 6º lugar: P/04 - J. A 
Construções e Projetos Ltda, com o valor global de                         
R$ 100.120,47; 7º lugar: P/06 - AZIMUTE Construções Ltda, 
com o valor global de R$ 100.803,65; 8º lugar: P/08 - DOIS 
PONTOS Empreendimentos Ltda, com o valor global de                  
R$ 102.553,04 e 9º lugar: P/05 - FIEZA - Projeto e Consultoria 
em Engenharia Ltda, com o valor global de R$ 124.607,86. 
Para o Lote 02: as empresas a seguir: 1º lugar: P/07 - CON-
CÓRDIA Construções Ltda, com o valor global de                     
R$ 83.280,00; 2º lugar: P/09 - AMP Engenharia Ltda, com o 
valor global de R$ 86.687,02; 3º lugar: P/01 - SIOD Engenharia 
de Sistemas Ltda, com o valor global de R$ 92.600,00; 4º lugar: 
P/04 - J.A. Construções e Projetos Ltda, com o valor global de 
R$ 90.313,02; 5º lugar: P/02 - Construtora e Imobiliária JMV 
Ltda, com o valor global de R$ 94.068,21; 6º lugar: P/08 - DOIS 
PONTOS Empreendimentos Ltda, com o valor global de                 
R$ 97.986,06; 7º lugar: P/06 - AZIMUTE Construções Ltda, 
com o valor global de R$ 100.056,63 e 8º lugar: P/05 - FIEZA - 
Projeto e Consultoria em Engenharia Ltda, com o valor global 
de R$ 119.173,50. Para o Lote 03: as empresas a seguir: 1º 
lugar: P/07 - CONCÓRDIA Construções Ltda, com o valor glo-
bal de R$ 111.600,00; 2º lugar: P/09 - AMP Engenharia Ltda, 
com o valor global de R$ 115.056,43; 3º lugar: P/01 - SIOD 
Engenharia de Sistemas Ltda, com o valor global de                       
R$ 117.800,00; 4º lugar: P/02 - Construtora e Imobiliária JMV 
Ltda, com o valor global de R$ 119.958,04; 5º lugar: P/04 - J. A. 
Construções e Projetos Ltda, com o valor global de                         
R$ 125.481,53; 6º lugar: P/08 - DOIS PONTOS Empreendi-
mentos Ltda, com o valor global de R$ 128.493,08 e 7º lugar: 
P/05 - FIEZA - Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda, com 
o valor global de R$ 158.220,88. Para o Lote 04: 1º lugar:: P/07 
- CONCÓRDIA Construções Ltda, com o valor global de                     
R$ 117.630,00; 2º lugar: P/09 - AMP Engenharia Ltda, com o 
valor global de R$ 123.277,76; 3º lugar: P/01 - SIOD Engenha-
ria de Sistemas Ltda, com o valor global de R$ 127.700,00; 4º 
lugar: P/11 - Construtora NEVES NOGUEIRA Ltda, com o valor 
global de R$ 128.253,72; 5º lugar: P/04 - J.A. Construções e 
Projetos Ltda, com o valor global de R$ 130.216,63; 6º lugar: 
P/02 - Construtora e Imobiliária JMV Ltda, com o valor global 
de R$ 136.978,00; 7º lugar: P/08 - DOIS PONTOS Empreendi-
mentos Ltda, como o valor global de R$ 137.351,13 e 8º lugar: 
P/05 - FIEZA - Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda, com 
o valor global de R$ 169.560,55 e para o Lote 05: 1º lugar: P/04 
-  J.A. Construções e Projetos Ltda, com o valor global de                
R$ 106.144,80; 2º lugar: P/09 - AMP Engenharia Ltda, com o 
valor global de R$ 108.492,73; 3º lugar: P/07 - CONCÓRDIA 
Construções Ltda, com o valor global de R$ 110.290,00; 4º 
lugar: P/01 - SIOD Engenharia de Sistemas Ltda, com o valor 
global de R$ 113.300,00; 5º lugar - P/02 - Construtora e Imobi-
liária JMV Ltda, com o valor global de R$ 117.969,30; 6º lugar: 
P/06 - AZIMUTE Construções Ltda, com o valor global de                
R$ 120.538,97; 7º lugar: P/08 - DOIS PONTOS Empreendi-
mentos Ltda, com o valor global de R$ 122.004,16 e 8º lugar: 
P/05 - FIEZA - Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda, com 
o valor global de R$ 149,204,42. Fortaleza, 10 de janeiro de 
2008. Victor Hugo  Cabral de Morais - PRESIDENTE DA 
CPEL. 

*** *** *** 

AVISO DE  
PROSSEGUIMENTO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 12/2007. 
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional V - SER V. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de reforma do CAPS (Centro de Apoio Psico-Social) 
do Mondubim, área de abrangência da SER V. 

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES comunica aos licitantes e demais interessa-
dos que às 08:30h do dia 15 de janeiro de 2008 dará continui-
dade ao procedimento licitatório, referente ao processo em 
epígrafe. Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. Victor Hugo Cabral 
de Morais - PRESIDENTE DA CPEL. 

*** *** *** 

AVISO DE  
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

PROCESSO: Convite nº 07/2007. 
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional VI - SER VI. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de reforma e ampliação do Cemitério Público de 
Messejana - situada à Rua Padre Severiano com a 
Rua Palestina, Messejana, em área sob a jurisdição 
da SER VI.  

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA em cum-
primento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 
8.666/93, comunica aos licitantes e demais interessados que a 
empresa CONSTRUTORA MÚLTIPLA LTDA interpôs recurso 
administrativo no processo em epígrafe. O referido documento 
se encontra à disposição dos interessados em sua sede na Av. 
Heráclito Graça, 600, Fortaleza-Ce, fones: 3452-3470 e 3452-
3471. Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. Victor Hugo Cabral de 
Morais - PRESIDENTE DA CPEL. 

*** *** *** 
 

AVISO DE HABILITAÇÃO/INABILITAÇÃO/ 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

 
PROCESSO: Convite nº 10/2007. 
ÓRGÃO: Secretaria Executiva Regional VI - SER VI. 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de terraplanagem e pavimentação da Rua Tibúr-
cio Pereira Filho (via de ligação Pe. Paulino até a 
Paulino Rocha) Bairro Cajazeiras, localizado em área 
sob a jurisdição da SER VI.  

 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, 
comunica aos licitantes e demais interessados no presente 
processo que: HABILITA AS EMPRESAS: P/01 - Construtora e 
Imobiliária JMV Ltda, P/02 - AZIMUTE Construções Ltda, P/03 - 
Construtora JR Ltda e P/04 - CONCÓRDIA Construções Ltda. 
CLASSIFICA AS EMPRESAS: 1º lugar: P/01 - Construtora e 
Imobiliária JMV Ltda, com o valor global de R$ 119.410,14; 2º 
lugar: P/02 - AZIMUTE Construções Ltda, com o valor global de 
R$ 119.451,10; 3º lugar: P/04 -  CONCÓRDIA Construções 
Ltda, com o valor global de R$ 119.500,00 e 4º lugar: P/03 - 
Construtora JR Ltda, com o valor global de R$ 120.763,81. 
Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. Victor Hugo Cabral de Mo-
rais - PRESIDENTE DA CPEL. 

*** *** ***  

AVISO DE 
RESULTADO DE JULGAMENTO 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 17/2007. 
ÓRGÃO: Secretaria Executiva Regional VI - SER VI. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de drenagem, terraplanagem e pavimentação das 
Ruas José Linhares, Conde Sandoval, Sto. Antônio, 
São Sebastião, Santo Dias, Tereza Bernardes e 
SDO, no Bairro Conjunto Palmeiras, em área de               
abrangência da SER VI, no Município de Fortaleza, 
conforme especificado nos anexos do edital. 

  A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao § 1º do artigo 109 da Lei 8.666/93, comunica aos 
licitantes e demais interessados no presente processo que: 
CLASSIFICA AS EMPRESAS: 1º lugar: P/04 - IMPACTUS 
Engenharia e Empreendimentos Ltda, com o valor global de   
R$ 654.607,95; 2º lugar: P/10 - TERCONNE - Terraplanagem e 
Construções do Nordeste Ltda, com o valor global de                
R$ 690.523,42; 3º lugar: P/06 - PROSERV Construções Ltda, 
com o valor global R$ 725.286,47; 4º lugar: P/11 - DOIS PON-
TOS Empreendimentos Ltda, com o valor global               
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R$ 774.518,48; 5º lugar: P/03 - Construtora e Imobiliária  JMV 
Ltda, com o valor global R$ 796.207,92; 6º lugar: P/02 - CON-
CÓRDIA Construções Ltda, com o valor global de                            
R$ 796.312,00; 7º lugar: P/01 - MSJ Construções Ltda, com o 
valor global R$ 802.645,31; 8º lugar: P/08 - EDCON Comércio 
e Construções Ltda, com o valor global R$ 825.969,01; 9º lu-
gar: P/09 - JG Construções Ltda, com o valor global                        
R$ 856.282,47 e 10º lugar: P/07 - Construtora NEVES NO-
GUEIRA Ltda, com o valor global R$ 863.806,94. Fortaleza, 10 
de janeiro de 2008. Victor Hugo Cabral de Morais - PRESI-
DENTE DA CPEL. 

*** *** ***  

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 05/2008. 
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota - IJF. 
OBJETO: Contratação de empresa para compra de equipamen-

tos (lavadora de louças, liquidificador industrial, ba-
lanças eletrônicas e aquecedor eletrônico). 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. 

 A Pregoeira comunica que o credenciamento e 
os envelopes contendo as propostas de preços, documentação 
de habilitação serão recebidos no dia 29 de janeiro de 2008, no 
horário compreendido entre 08h20 e 08h30, na Av. Heráclito 
Graça, 600, Fortaleza-Ce, e iniciada a abertura dos envelopes 
de propostas de preços no dia 29 de janeiro de 2008 às 08h30. 
O edital poderá ser lido e obtido no endereço acima menciona-
do e através do site: www.fortaleza.ce.gov.br e demais informa-
ções sobre o edital nos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. 
Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. Vera Lúcia Pontes Gondim - 
PREGOEIRA. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 06/2008. 
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota - IJF. 
OBJETO: Contratação de empresa para compra de secadora 

rotativa e centrifugadora de roupas para o IJF. 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. 

 A Pregoeira comunica que o credenciamento e 
os envelopes contendo as propostas de preços, documentação 
de habilitação serão recebidos no dia 29 de janeiro de 2008, no 
horário compreendido entre 13h20 e 13h30, na Av. Heráclito 
Graça, 600, Fortaleza-Ce, e iniciada a abertura dos envelopes 
de propostas de preços no dia 29 de janeiro de 2008 às 13h30. 
O edital poderá ser lido e obtido no endereço acima menciona-
do e através do site: www.fortaleza.ce.gov.br e demais informa-
ções sobre o edital nos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. 
Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. Rosália Maria Barros Ca-
valcante - PREGOEIRA. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 07/2008. 
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota - IJF. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de reforma da coberta do Instituto Dr. José Frota, 
onde funcionam os setores das contas medicas e do 
serviço de arquivo médico (SAME) do complexo 
hospitalar do IJF. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 

 O Pregoeiro comunica que o credenciamento e 
envelopes contendo as propostas de preços, documentação de 
habilitação serão recebidos no dia 29 de janeiro de 2008, no 
horário compreendido entre 13h20 e 13h30, na Av. Heráclito 
Graça, 600, Fortaleza-Ce, e iniciada a abertura dos envelopes 
de propostas de preços no dia 29 de janeiro de 2008 às 13h30. 
O edital poderá ser lido e obtido no endereço acima menciona-
do e através do site: www.fortaleza.ce.gov.br e demais informa-
ções sobre o edital nos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. 

Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. François Pierre de Melo - 
PREGOEIRO. 

*** *** *** 

AVISO DE CONVOCAÇÃO 

PROCESSO: Pregão Presencial nº 08/2008. 
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota - IJF. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de manutenção preventiva e corretiva em 01 (um) 
equipamento de análises de gases sanguíneos (ga-
sômetro) e em 64 (sessenta e quatro) bombas de in-
fusão, sendo que a manutenção corretiva somente 
será objeto de execução quando necessário, para um 
período de 12 meses, podendo ser prorrogado nos 
limites da lei e mediante justificativa do interesse pú-
blico.  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 

 A Pregoeira comunica que o credenciamento e 
envelopes contendo as propostas de preços, documentação de 
habilitação serão recebidos no dia 29 de janeiro de 2008, no 
horário compreendido entre 13h20 e 13h30, na Av. Heráclito 
Graça, 600, Fortaleza-Ce, e iniciada a abertura dos envelopes 
de propostas de preços no dia 29 de janeiro de 2008 às 13h30. 
O edital poderá ser lido e obtido no endereço acima menciona-
do e através do site: www.fortaleza.ce.gov.br e demais informa-
ções sobre o edital nos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. 
Fortaleza, 10 de janeiro de 2008. Lorena Gomes Moura - 
PREGOEIRA. 

*** *** *** 
 

AVISO DE 
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 
PROCESSO: Pregão Presencial nº 12/2007. 
ORIGEM: Companhia de Transporte Coletivo - CTC. 
OBJETO: Contratação de empresa para compra de pneus, 

câmaras de ar e protetores. 
 
 A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO a IMPUGNA-
ÇÃO apresentada pela empresa RR PNEUS LTDA aos termos 
do edital em epígrafe. A decisão encontra-se à disposição dos 
interessados em sua sede na Av. Heráclito Graça, 600, Fortale-
za-Ce, fones: 3452-3479 e 3452-3480. Fortaleza, 10 de janeiro 
de 2008. Alciléia Rios Brandão - PREGOEIRA. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 
 

AVISO DE EDITAL 
 

PROCESSO: Tomada de Preços nº 01/2008. 
ORIGEM: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Infra-Estrutura - SEINF/ UGP PREURBIS. 
OBJETO: Contratação de empresa para revisão, complementa-

ção e/ou elaboração de estudos e projetos de infra-
estrutura e arquitetura/urbanização de núcleos habi-
tacionais urbanos para atendimento ao componente 
habitação - reassentamento do projeto Vila do Mar/ 
PREURBIS, compreendendo os serviços descritos 
nos anexos deste edital.  

TIPO DE LICITAÇÃO: Técnica e preço. 
 
 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA 
UGP-PREUBIS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, nomeada 
pelo Decreto nº 12291-A/07 de 13 de novembro de 2007 devi-
damente publicado no Diário Oficial do Município, comunica 
que os envelopes contendo a documentação de habilitação e 
propostas de preços serão recebidas no horário compreendido 
entre 15h00 e 15h30 do dia 07 de fevereiro de 2008, e a ses-
são de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 07 de fevereiro 
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de 2008, às 15h30, em sua sede situada na Av. Heráclito Gra-
ça, 600, Fortaleza-Ce. O edital em seu texto integral poderá ser 
lido e obtido no endereço acima mencionado e através do site: 
www.fortaleza.ce.gov.br e demais informações sobre o edital 
nos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 10 de 
janeiro de 2008. Victor Hugo Cabral e Morais - PRESIDENTE 
DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA UGP-
PREURBIS. 
 
 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
 ATO Nº 0218/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais. RESOLVE, nomear em substituição de acordo com o 
artigo 43, parágrafo único da Lei nº 6794, de 27.12.90, Estatuto 
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM 
nº 9526 - Suplemento de 02.01.91, EVALDO FERREIRA DE 
ARAÚJO, matrícula nº 15885.01, para o cargo de Gerente da 
Célula de Administração dos Recursos Humanos, simbologia 
DAS.1, integrante da estrutura administrativa da Secretaria de 
Administração do Município, no impedimento temporário de sua 
titular MARIA AGLAIS CUNHA, matrícula nº 8922.01, que se 
encontra em gozo de suas férias regulamentares, no período 
de 07.01.2008 à 05.02.2008. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO.  

*** *** *** 
 
 ATO Nº 0219/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais. RESOLVE, nomear em substituição de acordo com o 
artigo 43, parágrafo único da Lei nº 6794, de 27.12.90, Estatuto 
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM 
nº 9526 - Suplemento de 02.01.91, VERA LÚCIA MAIA TEI-
XEIRA, matrícula nº 7862.01, para o cargo de Encarregado de 
Atividades Técnicas (Imprensa Oficial), simbologia DNI.1, inte-
grante da estrutura administrativa da Secretaria de Administra-
ção do Município, no impedimento temporário de sua titular 
SELMA MARIA MONTEIRO, matrícula nº 12270.01, que se 
encontra em gozo de suas férias regulamentares, no período 
de 02.01.2008 à 31.01.2008. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

   ATO Nº 0220/2008 - O SECRETÁRIO DE AD-
MINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições 
legais. RESOLVE, nomear em substituição de acordo com o 
artigo 43, parágrafo único da Lei nº 6794, de 27.12.90, Estatuto 
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM 
nº 9526 - Suplemento de 02.01.91, FRANCISCO JOSÉ VIANA 
VIEIRA, matrícula nº 12855.01, para o cargo de Encarregado 
de Atividades Técnicas (Imprensa Oficial), simbologia DNI.1 
integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Adminis-
tração do Município, no impedimento temporário de sua titular 
FRANCISCA ZENEIDA DE PAULA RABÊLO, matrícula nº 
11730.01, que se encontra de Licença Médica, no período de 
27.11.2007 à 10.01.2008. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

  ATO Nº 0221/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais. RESOLVE, nomear em substituição de acordo com o 
artigo 43, parágrafo único da Lei nº 6794, de 27.12.90, Estatuto 
dos Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM 
nº 9526 - Suplemento de 02.01.91, MANUEL FÁBIO MACIEL 

CAVALCANTE, matrícula nº 8695.01, para o cargo de auxiliar 
Técnico (Finanças), simbologia DAS.3, integrante da estrutura 
administrativa da Secretaria de Administração do Município, no 
impedimento temporário de sua titular ANTÔNIA EDNUZA DE 
ARAÚJO VIANA, matrícula nº 12167.01, que se encontra de 
Licença Médica, no período de 12.12.2007 à 20.01.2008. GA-
BINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0222/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9077, de 13.05.1993, e de 
acordo com o Processo nº 0086/2008. RESOLVE, nomear em 
substituição de acordo com o artigo 43, parágrafo único da Lei 
nº 6794, de 27.12.90, Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, publicada no DOM nº 9526 - Suplemento de 
02.01.91, IVNA MONTEIRO M. DE CARVALHO, matrícula nº 
8906-02, Auditora, para responder, cumulativamente, pelo 
cargo em comissão de Coordenadora de Auditoria, símbolo 
DNS.1, integrante da estrutura administrativa da Controladoria 
Geral do Município, no impedimento temporário da titular MA-
RIA DE FÁTIMA CAVALCANTE VIEIRA, matrícula nº 6287-02, 
que utilizará suas férias regulamentares, no período de 
04.01.2008 à 04.02.2008. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** ***  
 

 ATO Nº 0223/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, e de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993. RE-
SOLVE, conceder a Gratificação de Adicional Noturno, de acor-
do com os artigos 103, IX e 119, da Lei nº 6.794, de 27.12.90, 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, no percen-
tual de 20% (vinte por cento), aos servidores, lotados na Secre-
taria de Administração do Município, a partir de 01.01.2008 à 
30.06.2008. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José 
Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

MATRÍCULA NOME 
17934.01 Carlos Alberto Rodrigues 
26963.03 Ismar Werbiton Martins de Lira 
6047.01 Mário Gomes de Sousa 
7987.01 Washington Luiz Moreira Moreno 

*** *** *** 

 ATO Nº 0224/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, e de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993. RE-
SOLVE, conceder a Gratificação da Adicional Noturno, de acor-
do com os artigos 103, IX e 119, da Lei nº 6.794, de 27.12.90, 
Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, no percen-
tual de 20% (vinte por cento), ao servidor ITALO CAVALCANTE 
FILHO, matrícula nº 5101.01, lotado na Secretaria de Adminis-
tração do Município, a partir de 01.01.2008 à 30.06.2008. GA-
BINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0225/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 5426/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 122 (cento e vinte e duas) horas trabalhadas, acrescidas de 
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50% (cinqüenta por cento), no período de 01.01.2008 a 
31.03.2008, aos servidores relacionados abaixo, lotados no 
Gabinete da Prefeita. 

NOME MAT. FUNÇÃO 
Antonio Ornílio Maia 00942-01 Motorista de Viatura Leve 
Carlos Alberto Barbosa 01376-01 Motorista de Viatura Leve 
Tarcísio Gomes de Matos 10049-01 Motorista de Viatura Leve 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0226/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4733/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 122 (cento e vinte e duas) 
horas, referente ao período de 01.01.2008 à 31.03.2008, ao 
servidor GERALDO FURTADO ARAÚJO, matrícula nº 2618-01, 
Motorista de Viatura Leve, lotado na Procuradoria Geral do 
Município. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo 
José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0227/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, e de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, alte-
rado pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, de acordo com o 
Processo nº 3535/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 122 (cento e vinte e duas) 
horas, referente ao período de 01.01.2008 à 31.03.2008, ao 
servidor FRANCISCO CAVALCANTE DE SOUSA, matrícula nº 
10650-01, Motorista, lotado no Instituto Municipal de Pesqui-
sas, Administração e Recursos Humanos, ora à disposição da 
Controladoria Geral do Município. GABINETE DO SECRETÁ-
RIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro 
de 2008. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0228/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4800/2008. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 122 (cento e vinte e duas) 
horas, referente ao período de 01.01.2008 à 31.03.2008, ao 
servidor CARLOS ALBERTO BARBOSA MENEZES, matrícula 
nº 12942-01, Motorista, lotado na Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM. GABINETE DO SE-
CRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de 
janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 

 ATO Nº 0229/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 3596/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 122 (cento e vinte e duas) 
horas, referente ao período de 01.01.2008 à 31.03.2008, ao 
servidor JOÃO FÉLIX GOMES, matrícula nº 13601-01, Motoris-
ta de Viatura Leve, lotado na Secretaria Municipal de Educação 
- SME, ora à disposição da Fundação de Desenvolvimento 
Habitacional de Fortaleza - HABITAFOR. GABINETE DO SE-
CRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de 
janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0230/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 0095/2008. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 122 (cento e vinte e duas) horas trabalhadas, acrescidas de 
50% (cinqüenta por cento), no período de 01.01.2008 à 
31.03.2008, aos servidores relacionados abaixo, Motoristas, 
lotados na Secretaria Municipal de Educação - SME.  
 

NOME MATRÍCULA 
Manoel Cirilo Neto 13357-01 
Romualdo Humberto Marques 06233-01 
Mosslair Pereira de Matos 11853-01 
Antonio Ferreira Souza 11216-01 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0231/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4275/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 122 (cento e vinte e duas) 
horas, referente ao período de 01.01.2008 à 31.03.2008, ao 
servidor JACSON MUNIZ DA SILVA, matrícula nº 16407-01, 
Técnico Fiscal de Comércio Ambulante, lotado na Secretaria 
Executiva Regional II. GABINETE DO SECRETÁRIO DE AD-
MINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0232/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 2479/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
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Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 82 (oitenta e duas) horas trabalhadas, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no período de 01.01.2008 à 29.02.2008, 
aos servidores relacionados abaixo, lotados na Secretaria Exe-
cutiva Regional IV. 
 

NOME MAT. FUNÇÃO 
José Santiago da Costa 09195-01 Motorista de Viatura Pesada 
Francisco Aguiar Sis-
nando Silva 

 
15558-01

 
Motorista de Viatura Leve 

Francisco Néri 2317-01 Motorista de Viatura Pesada 
 
 GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa 
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0233/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 2478/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 122 (cento e vinte e duas) 
horas, referente ao período de 01.01.2008 à 31.03.2008, ao 
servidor EVANILDO EMÍLIO OLIVEIRA LIMA, matrícula nº 
4441-01, Fiscal da Vigilância Sanitária, lotado na Secretaria 
Executiva Regional IV. GABINETE DO SECRETÁRIO DE AD-
MINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0234/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4341/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e Decreto nº 11881, de 01.09.2005, art. 1º, no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 122 (cento e vinte e duas) 
horas, referente ao período de 01.01.2008 à 31.03.2008, ao 
servidor VALDIR SILVA DE OLIVEIRA, matrícula nº 24476-01, 
Motorista, lotado na Secretaria Executiva Regional V. GABINE-
TE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, 
em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0235/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4650/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 122 (cento e vinte e duas) horas trabalhadas, acrescidas de 
50% (cinqüenta por cento), no período de 01.01.2008 à 
31.03.2008, aos servidores relacionados abaixo, Motorista, 
lotados na Secretaria Executiva Regional VI.  
 

NOME MATRÍCULA 
Paulo Sergio Macedo de Oliveira 16276-01 
Benone Castro da Silva 10525-01 

GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0236/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4568/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 122 (cento e vinte e duas) horas trabalhadas, acrescidas de 
50% (cinqüenta por cento), no período de 01.01.2008 à 
31.03.2008, aos servidores relacionados abaixo, lotados na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-
Estrutura.  
 

NOME MAT. FUNÇÃO 
José Mario Peixoto 7374-01 Motorista de Viaturas Leves 
Antonio Duarte Gomes 10973-01 Motorista de Viaturas Leves 
João Batista de Almeida 13699-01 Motorista de Viaturas Leves 
Obede Gilson de Lima Oliveira 16627-01 Motorista de Viaturas Leves 
Sandarino Bastos Gomes 9062-01 Motorista de Viaturas Pesadas 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0237/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4793/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 122 (cento e vinte e duas) horas trabalhadas, acrescidas de 
50% (cinqüenta por cento), no período de 01.01.2008 à 
31.03.2008, aos servidores relacionados em anexo, lotados na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-
Estrutura - SEINF. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 de janeiro de 2008. Al-
fredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 
 
RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE JANEIRO/2008 
 

Nº FUNCIONÁRIOS MAT. FUNÇÃO 
Nº DE 

HORAS 
01 Francisco da Silva Lima 03.646.1.4 Aux. Topógrafo 44 
02 Francisco Cândido Félix  07.365.1 Aux. Topógrafo 44 
03 José da Silva Oliveira 08.396.1.2 Aux. Topógrafo 44 
04 Francisca Sales 04.476.1 Aux. Topógrafo 44 
05 Pedro Rodrigues da Silva II 11.037.1.7 Aux. Topógrafo 44 
06 José Raimundo Bezerra Lopes 18.221.1.X Aux. Topógrafo 44 
07 Aldenísio Carneiro Viana 12.787.1.1 Aux. Topógrafo 44 
08 Francisco Itamar Bezerra Silva 14.368.1 Aux. Topógrafo 44 
09 Paulo Sérgio Fraga 15.435.1.2 Aux. Topógrafo 44 
10 Valmir Ribeiro da Silva 17.600.1.7 Aux. Topógrafo 44 
11 Ricardino da Silva Sampaio 18.382.1.0 Aux. Topógrafo 44 
12 Francisco Ailton G. dos Santos 19.431.1.1 Aux. Topógrafo 44 
13 Enéas Filho Florêncio de Lima 13.432.1.1 Aux. Topógrafo 44 
14 João Ferreira Silva 19.600.1.6 Aux. Topógrafo 44 
15 Francisco Nonato Alves 19.670.1.0 Aux. Topógrafo 44 
16 José Valter de Souza Lima 19.704.1.0 Aux. Topógrafo 44 
17 João Coracy Gomes 04.096.1 Aux. Topógrafo 44 
18 João Fernando Uchoa da Silva 05.368.1 Aux. Topógrafo 44 
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19 Francisco Pereira de Castro 21.241.1 Aux. Topógrafo 44 
20 Argeu Ferreira Guimarães 12.044.1.6 Aux. Topógrafo 44 
21 Luís Arnóbio Adriano 18.222.1.7 Aux. Topógrafo 44 
22 Javan Pires de Paula 00.818.1.7 Aux. Topógrafo 44 
23 Gilberto Gomes Alves 19.672.1.5 Aux. Topógrafo 44 
24 Edimar Oliveira dos Santos 11.047.1.3 Aux. Topógrafo 44 
25 João Mendes Matos 04.153.1.6 Aux. Topógrafo 44 
26 Raimundo Ferreira 07.423.1.1 Aux. Topógrafo 44 
27 Geraldo Alves de Souza 19.697.1.4 Aux. Topógrafo 44 
28 Francivaldo Roberto Oliveira da 

Silva 14.980.1 Aux. Serv.Gerais 44 
29 Alfredo Pereira da Silva 18.921 Aux. Administ. 44 
30 Raimundo Nonato Ramos Almei-

da 11.014 Aux. Topógrafo 44 
31 Solange Maia Saboya 7.341 Aux. Topógrafo 44 
32 Jeferson Pires Fernandes 3979 Aux. Topógrafo 44 
33 Joaquim Carneiro da Silva 19.622-1 Aux. Serv. Ger. 44 

OBS: Hora Extra referente à Janeiro 2008. 
 
RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇO 

EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2008 
 

Nº FUNCIONÁRIOS MAT. FUNÇÃO 
Nº DE 

HORAS 
01 Francisco da Silva Lima 03.646.1.4 Aux. Topógrafo 40 
02 Francisco Cândido Félix  07.365.1 Aux. Topógrafo 40 
03 José da Silva Oliveira 08.396.1.2 Aux. Topógrafo 40 
04 Francisca Sales 04.476.1 Aux. Topógrafo 40 
05 Pedro Rodrigues da Silva II 11.037.1.7 Aux. Topógrafo 40 
06 José Raimundo Bezerra Lopes 18.221.1.X Aux. Topógrafo 40 
07 Aldenísio Carneiro Viana 12.787.1.1 Aux. Topógrafo 40 
08 Francisco Itamar Bezerra Silva 14.368.1 Aux. Topógrafo 40 
09 Paulo Sérgio Fraga 15.435.1.2 Aux. Topógrafo 40 
10 Valmir Ribeiro da Silva 17.600.1.7 Aux. Topógrafo 40 
11 Ricardino da Silva Sampaio 18.382.1.0 Aux. Topógrafo 40 
12 Francisco Ailton G. dos Santos 19.431.1.1 Aux. Topógrafo 40 
13 Enéas Filho Florêncio de Lima 13.432.1.1 Aux. Topógrafo 40 
14 João Ferreira Silva 19.600.1.6 Aux. Topógrafo 40 
15 Francisco Nonato Alves 19.670.1.0 Aux. Topógrafo 40 
16 José Valter de Souza Lima 19.704.1.0 Aux. Topógrafo 40 
17 João Coracy Gomes 04.096.1 Aux. Topógrafo 40 
18 João Fernando Uchoa da Silva 05.368.1 Aux. Topógrafo 40 
19 Francisco Pereira de Castro 21.241.1 Aux. Topógrafo 40 
20 Argeu Ferreira Guimarães 12.044.1.6 Aux. Topógrafo 40 
21 Luís Arnóbio Adriano 18.222.1.7 Aux. Topógrafo 40 
22 Javan Pires de Paula 00.818.1.7 Aux. Topógrafo 40 
23 Gilberto Gomes Alves 19.672.1.5 Aux. Topógrafo 40 
24 Edimar  Oliveira dos Santos 11.047.1.3 Aux. Topógrafo 40 
25 João Mendes Matos 04.153.1.6 Aux. Topógrafo 40 
26 Raimundo Ferreira 07.423.1.1 Aux. Topógrafo 40 
27 Geraldo Alves de Souza 19.697.1.4 Aux. Topógrafo 40 
28 Francivaldo Roberto Oliveira da 

Silva 14.980.1 Aux. Serv.Gerais 40 
29 Alfredo Pereira da Silva 18.921 Aux. Administ. 40 
30 Raimundo Nonato Ramos Almei-

da 11.014 Aux. Topógrafo 40 
31 Solange Maia Saboya 7.341 Aux. Topógrafo 40 
32 Jeferson Pires Fernandes 3979 Aux. Topógrafo 40 
33 Joaquim Carneiro da Silva 19.622-1 Aux. Serv. Ger. 40 

OBS: Hora Extra referente à Fevereiro 2008. 

RELAÇÃO DOS SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVIÇO 
EXTRAORDINÁRIO NO MÊS DE MARÇO/2008 

Nº FUNCIONÁRIOS MAT. FUNÇÃO Nº DE 
HORAS

01 Francisco da Silva Lima 03.646.1.4 Aux. Topógrafo 40 
02 Francisco Cândido Félix  07.365.1 Aux. Topógrafo 40 
03 José da Silva Oliveira 08.396.1.2 Aux. Topógrafo 40 
04 Francisca Sales 04.476.1 Aux. Topógrafo 40 
05 Pedro Rodrigues da Silva II 11.037.1.7 Aux. Topógrafo 40 
06 José Raimundo Bezerra Lopes 18.221.1.X Aux. Topógrafo 40 
07 Aldenísio Carneiro Viana 12.787.1.1 Aux. Topógrafo 40 

08 Francisco Itamar Bezerra Silva 14.368.1 Aux. Topógrafo 40 
09 Paulo Sérgio Fraga 15.435.1.2 Aux. Topógrafo 40 
10 Valmir Ribeiro da Silva 17.600.1.7 Aux. Topógrafo 40 
11 Ricardino da Silva Sampaio 18.382.1.0 Aux. Topógrafo 40 
12 Francisco Ailton G. dos Santos 19.431.1.1 Aux. Topógrafo 40 
13 Enéas Filho Florêncio de Lima 13.432.1.1 Aux. Topógrafo 40 
14 João Ferreira Silva 19.600.1.6 Aux. Topógrafo 40 
15 Francisco Nonato Alves 19.670.1.0 Aux. Topógrafo 40 
16 José Valter de Souza Lima 19.704.1.0 Aux. Topógrafo 40 
17 João Coracy Gomes 04.096.1 Aux. Topógrafo 40 
18 João Fernando Uchoa da Silva 05.368.1 Aux. Topógrafo 40 
19 Francisco Pereira de Castro 21.241.1 Aux. Topógrafo 40 
20 Argeu Ferreira Guimarães 12.044.1.6 Aux. Topógrafo 40 
21 Luís Arnóbio Adriano 18.222.1.7 Aux. Topógrafo 40 
22 Javan Pires de Paula 00.818.1.7 Aux. Topógrafo 40 
23 Gilberto Gomes Alves 19.672.1.5 Aux. Topógrafo 40 
24 Edimar  Oliveira dos Santos 11.047.1.3 Aux. Topógrafo 40 
25 João Mendes Matos 04.153.1.6 Aux. Topógrafo 40 
26 Raimundo Ferreira 07.423.1.1 Aux. Topógrafo 40 
27 Geraldo Alves de Souza 19.697.1.4 Aux. Topógrafo 40 
28 Francivaldo Roberto Oliveira da 

Silva 14.980.1 Aux. Serv. Gerais 40 
29 Alfredo Pereira da Silva 18.921 Aux. Administ. 40 
30 Raimundo Nonato Ramos Almei-

da 11.014 Aux. Topógrafo 40 
31 Solange Maia Saboya 7.341 Aux. Topógrafo 40 
32 Jeferson Pires Fernandes 3979 Aux. Topógrafo 40 
33 Joaquim Carneiro da Silva 19.622-1 Aux. Serv. Ger. 40 

OBS: Hora Extra referente à Março 2008.  
*** *** *** 

 ATO Nº 0238/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto nº 9.077 de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo nº 4603/2007. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7º, XVI da Constituição 
Federal e artigo 1º, referente a 02 (duas) horas diárias, no total 
de 44 (quarenta e quatro) horas trabalhadas, acrescidas de 
50% (cinqüenta por cento), no período de 01.01.2007 à 
31.03.2007, aos servidores relacionados em anexo, lotados na 
Guarda Municipal e Defesa Civil de Fortaleza. GABINETE DO  
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 10 
de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SE-
CRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

ANEXO  
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO 

DEZEMBRO/2007  

SEQ. MAT. NOME HORAS  
TRABALHADAS 

1 152201 João Francisco de Lima 52 
2 258001 Luiz Erivaldo Góes 52 
3 267801 Mario Nogueira Barbosa 52 
4 412701 João Domingues Regadas Neto 52 
5 430601 Pedro Gilson F. Meyra 52 
6 431101 José Lima Montenegro 52 
7 470501 Francisco Antonio R. de Aquino 52 
8 593001 Josias Felipe Pinheiro 52 
9 712401 Manoel Cardoso de Araújo 52 
10 721901 Genario Alves Araújo 52 
11 735601 Tarciso Vieira Figueiredo 52 
12 741701 Francisco Ednardo R. Cordeiro 52 
13 809201 Luiz Gonzaga Bernardino Pinto 52 
14 818101 Francisco Alves Ribeiro 52 
15 896701 José de Alencar Felipe Ramos 52 
16 929801 Luiz Lourenço dos Santos 52 
17 958101 Mauricio Laurentino da Silva  52 
18 1020701 Luis Valdecy da Silva 52 
19 1038701 Francisco Tarcisio Lopes 52 
20 1059601 José Mariano da S. Filho 52 
21 1073301 Wellington Izaias de Jesus 52 
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22 1091201 José Felipe Pinheiro 52 
23 1091901 Manoel Luiz da Silva 52 
24 1242701 Francisco Antonio M. Soares 52 
25 1260201 Carlos José Marques da Costa 52 
26 1272701 José Joaquim da Silva 52 
27 1280601 Francisco Carlos da Silva 52 
28 1312201 Francisco de Assis Inácio da Silva 52 
29 1327101 Antonio José de S. Vieira 52 
30 1329801 Eduardo Alves Lopes 52 
31 1337201 Luiz Armando G. da Rocha 52 
32 1459501 Francisco de Assis M. da Silva 52 
33 1543901 José Ribamar A. dos Santos 52 
34 1544801 João Emilson da Silva 52 
35 1741201 José Nilton da Silva Domingos 52 
36 1742401 José Ferreira Lima 52 
37 1747801 Raimundo Paixão dos Santos 52 
38 1756401 José Anísio Felipe Ramos 52 
39 1768601 Raimundo Nonato S. da Silva 52 
40 1767901 José Lisboa da Silva 52 
41 1771601 Francisco Erivaldo R. Cordeiro 52 
42 1777201 Francisco Alves dos Santos 52 
43 1785101 Marcelino Maia da Silva 52 
44 1788901 José Valdir da Silva 52 
45 1792001 Luiz Eduir dos Santos 52 
46 1801201 José Humberto F. Pinheiro 52 
47 1813801 Geraldo Adailton P. de Oliveira 52 
48 1819901 Francisco Alci Barreto 52 
49 1838001 Aureliano M. da Silva Neto 52 
50 1862501 Francisco de Almeida Barros 52 
51 1904501 Rita de Cássia Pereira Uchoa 52 
52 1908801 José Ribamar de Oliveira Gomes 52 
53 1923901 Cícero Domingos de Lima 52 
54 2096001 Jorge Machado de Sousa 52 
55 2494503 Nazareth Almeida Brandão 52 
56 4543901 Antonia Leonardo de Sena Almeida 52 
57 4545401 Abraão Lincoln Cordeiro Lopes 39 
58 4545801 Francisco Evaldo F. Fernandes 52 
59 4545901 Germana do N. Vasconcelos 52 
60 4548901 Gilmara Venancio de S. Paranhos 52 
61 4549501 César Ângelo de Lima 52 
62 4568402 Rildson Rodrigues Chaves 52 
63 4571601 Ana Cristina M. Lucatelli 52 
64 4572201 Denise Barroso Correia 52 
65 4573201 Roger Barreto Magalhães 52 
66 4573301 Rogerio de Sousa Cunha 15 
67 5128902 Gilberto Brito Barbosa 52 
68 5247404 Manoel Edmilson Martins Moura 52 
69 5523701 Alailson Correia da Silva 52 
70 5524701 Glaydson de Oliveira Lima 52 
71 5524801 Lucineide Alves da Silva 52 
72 5526101 Charles dos Santos Braga 52 
73 5526501 Cristiano Pereira de Sousa 52 
74 5526801 Durval Correia Lima Filho 52 
75 5527401 Erisvando Andrade de Lima 52 
76 5529601 Antonio Fledson Silva Valentim 52 
77 5529801 Antonio José Nogueira da Silva 52 
78 5530501 Jerônimo Vieira Gomes 52 
79 5530601 José Antonio Cruz Neto 52 
80 5531301 José Maria Rocha de S. Júnior 52 
81 5531501 José Ribamar Amâncio 52 
82 5532401 Josivane Queiroz da Silva 52 
83 5532501 Francisco Antonio da S. Menezes 52 
84 5533501 Francisco Severo Marques 52 
85 5534501 Luiz Alberto Aguiar Santos 52 
86 5534601 Leonardo Araújo e Silva 52 
87 5534801 Lílian Pinheiro da Silva 52 
88 5535601 Marcos Fabrício do Nascimento 52 
89 5535701 Marcos Venicios de Oliveira 52 
90 5536701 Nazareno Severo Marques 52 
91 5536801 Neyla Barbosa de Aquino 52 
92 5537901 Paulo César Ávila Taixeira 52 

93 5538101 Reginaldo Abreu de Almeida 52 
94 5538301 Rob Magno Sousa Gomes 52 
95 5538501 Rodolfo Teophilo 52 
96 5538701 Ronne Loiola Rocha  52 
97 5539301 Vânia da Silva Correia 52 
98 5539701 Fred Joca Barros 52 
99 5540101 Yanderson Castelo Alves 52 

100 5601001 Ana Célia da Silva 52 
101 5601601 Antonio Jucelino Silva Felipe 52 
102 5602001 Carlos Alberto Araújo Amaral 52 
103 5602201 Carlos Alberto Rola Filho 52 
104 5602401 Carlos Virgilio G. dos Santos 52 
105 5602701 Cleyton José Venâncio Barbosa 52 
106 5603001 Danielle Gomes de Azevedo 52 
107 5603101 Elias Estanislau da S. Filho 52 
108 5603401 Erandi de Barros Gomes 52 
109 5603501 Erickson Ferreira Silva 52 
110 5603601 José Ednario Nunes 52 
111 5604201 Jucie Nunes Oliveira 52 
112 5604601 Litardo Olegário de S. Almeida 52 
113 5605001 Marcelo Felix Querino 52 
114 5605401 Marcos Jander Moreira de Souza 52 
115 5605701 Maria Auxiliadora C. Santiago  15 
116 5605901 Maria das Graças A. da Silva 52 
117 5606501 Miguel Bezerra de Souza 52 
118 5606701 Paulo Danilo dos Santos 52 
119 5607301 Raimundo Coelho Sampaio Junior 52 
120 5607401 Raimundo Nonato O. Fernandes 52 
121 5607901 Ricardo Augusto Ferreira Gomes 52 
122 5608501 Salomão Prata Martins Filho 52 
123 5608601 Sandra Lima Alencar 52 
124 5608901 Tony Williams T. Vasconcelos 52 
125 5609201 Valeria da Silva Policarpo 52 
126 5609501 Washington Teles de Aguiar 52 
127 5610201 Fernanda Lucia do N. Lima 52 
128 5611101 Francisco de Assis V. C. Filho 52 
129 5611201 Francisco Edilberto C. de Sousa 52 
130 5611501 Francisco Irlam Sa Sampaio 52 
131 5611701 Francisco Silvaney O. Barreira 52 
132 5611801 Francisco Sousa das Chagas 52 
133 5612101 Guilherme Colares de Melo 52 
134 5612601 Jesus Fernandes Coelho Junior 52 
135 5612701 João Camilo Moraes Matos 52 
136 5612801 João Evangelista de S. Junior 52 
137 5613001 Adson Oliveira de Araújo 52 
138 5613101 Alyson de Oliveira Mourão 52 
139 5613501 Deborah Cristina Reis Braga 52 
140 5613701 Elaine Christina B. Passos 52 
141 5614001 Henrique Maciel Martins 52 
142 5614701 José Morelle Abreu da Silva 52 
143 5614901 Marcilio Linhares Távora 52 
144 5615801 João Paulo Costa de Almeida 52 
145 5616301 José Aurimar Gomes de Sousa 52 
146 5627901 Antonio Marcio do N. Maciel 52 
147 5689101 José Bismarch Cavalcante Leite 52 
148 6008201 André Cito do Carmo 52 
149 6008301 Fabio James Aquino da Silva 52 
150 6009401 Marcos Paulo Martins de Oliveira 52 
151 6010201 Alessandro do Nascimento Romano 52 
152 6010801 Ana Rubia da Silva Albuquerque 52 
153 6011201 Antonio José Soares de Lima 52 
154 6011601 Cícero de Sousa Marinho 52 
155 6011701 Claudemir de Brito Freitas 52 
156 6011801 Cláudio Marcio de Assis Alves 52 
157 6012101 Alberto Pereira de Sousa 52 
158 6012801 Edson da Costa Figueiredo 52 
159 6013301 Ezequiel Reinaldo da Silva Brito 52 
160 6013701 Francisco Leandro do Nascimento Sousa 52 
161 6013801 Francisco Franklin de Carvalho Bezerra 52 
162 6014201 Francisco Iderlandio Costa Campos 52 
163 6014301 Hedclei da Silva Lima 52 
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164 6014401 Heloilson André Almeida Lopes 52 
165 6014701 Jander Pereira Brito 52 
166 6015101 José Fernando Araújo Oliveira 52 
167 6015301 José Sergio de Sousa 52 
168 6015601 Liduina Kelly Silva de Menezes 52 
169 6016001 Marcio Araújo Monteiro 52 
170 6016201 Marcos Lima Oliveira 52 
171 6016601 Mariana Custodio de Oliveira 52 
172 6016901 Naassom Webester 52 
173 6017201 Patrícia Ferreira Moreira 52 
174 6017401 Raimundo Nonato Bandeira de Sousa 52 
175 6017501 Regis Maia do Nascimento 52 
176 6018101 Silvia Helena de Carvalho Beze 52 
177 6018401 Tatiana Éricka Fernandes Rodrigues 52 
178 6018501 Valdirene de Sena Monteiro Lira 52 
179 6019201 Demócrito Gordiano Batista Vieira 52 
180 6019401 Jamal Forte Carvalho 52 
181 6020501 Antônio José de Sousa Oliveira 52 
182 6020601 Antônio Souza Dias Filho 52 
183 6020801 Carlos André da Silva 52 
184 6020901 Carlos Jefferson The Costa 52 
185 6021201 Daniel Fernandes do Nascimento 52 
186 6021301 Demétrio Silva de Aquino 52 
187 6021501 Diego Jefferson S. do Nascimento 52 
188 6021601 Douglas Martins de Souza 52 
189 6022101 Francisco Dourado Bezerra Neto 15 
190 6022401 Francisco Rômulo C. Felix 52 
191 6022501 Francisco Sérgio dos Santos 52 
192 6023501 José Djanir Costa e Silva Junior 52 
193 6023601 José Regilberto Gaspar Gomes 52 
194 6023801 Márcia Maria Vieira Evangelista 52 
195 6024301 Paulo César Faustino da Silva 52 
196 6024401 Paulo Roberto Alencar Franca 52 
197 6024801 Rafael da Silva Dias 52 
198 6025101 Renato Jorge Freire Vieira 52 
199 6025801 Tatiana Torres Evangelista 52 
200 6026001 Walkley Augusto Cosmo dos Reis 52 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0253/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 9077, 
de 13 de maio de 1993. RESOLVE, nos termos dos arts. 75 e 
seguintes, da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, Estatu-
to dos Servidores do Município de Fortaleza, conceder Licença 
Prêmio, aos servidores abaixo relacionados, lotados na Secre-
taria Executiva Regional VI:  

PROC. Nº MAT. /NOME QUINQ. PERIODO DIAS
1674/2007 6464.1 

Fátima Maria Garcia 
Lima 

 
2º 

 
05.03.2000 à 
04.03.2005 

 
 

90 
2274/2007 22639.1 

Cleomar da Silva Ferrei-
ra 

 
2º 

 
16.06.2001 à 
15.06.2006 

 
 

90 
1502/2007 22517.1 

Maria do Socorro Sabóia 
Pacheco 

 
2º 

 
16.06.2001 à 
15.06.2006 

 
 

90 
1577/2007 16485.1 

Antonia Deuzinda Rodri-
gues Gama 

 
2º 

 
14.09.1999 à 
13.09.2004 

 
 

90 
1739/2007 21472.1 

Francisca Leda Macedo 
Teixeira 

 
2º 

 
04.09.2000 à 
03.09.2005 

 
 

90 
2180/2007 22923.1 

Francisca Augusta Bobô
 

2º 
 
16.06.2001 à 
15.06.2006 

 
 

90 
0496/2007 14750.1 

Regia Maria Tavares 
Melo de Castro 

 
3º 01.02.1995 à 

31.01.2000 
 

90 
0344/2007 12110.1 

Antonia Ferreira Agosti-
nho 

 
3º 

 
11.01.1997 à 
10.01.2002 

 
 

90 

0503/2007 10926.1 
Romellia Ferreira de 
Sousa 

 
4º 04.05.1997 à 

03.05.2002 
 

90 
1007/2007 14215.1 

Marta Maria Bezerra 
Uchoa 

 
4º 03.02.1997 à 

03.02.2002 
 

90 
1584/2007 184.1 

Ester Assunção Lima 
 

4º 
 
12.05.2000 à 
11.05.2005 

 
90 

2135/2007 16051.1 
Aluízio Bento de Souza 

 
4º 

 
29.06.2001 à 
28.06.2007 

 
90 

2134/2007 17839.1 
Jorge Luiz da Costa 
Lima 

 
4º 10.11.1999 à 

09.01.2005 
 

90 
2343/2007 12690.1 

Maria Íris Lourenço 
 

4º 
 
11.05.1997 à 
10.05.2002 

 
90 

1494/2007 14082.1 
Maria do Socorro de 
Souza Fernandes 

 
4º 14.02.1997 à 

13.02.2002 
 

90 
1675/2007 16584.1 

Roberto Abreu de Olivei-
ra 

 
4º 15.06.2000 à 

14.06.2005 
 

90 
0468/2007 2905.1 

Maria das Graças Me-
nezes Muniz 

 
5º  30.04.2002 à 

29.04.2007 
 

90 
0455/2007 1242.1 

José Eliomar de Almeida
 

5º 
 
30.07.2001 à 
29.07.2006 

 
90 

0469/2007 7323.1 
José do Carmo Rebou-
ças 

 
5º 29.06.1999 à 

28.06.2004 
 

90 
0463/2007 12994.1 

Márcia Maria Pontes 
Liberalino 

 
5º 28.07.2002 à 

27.07.2007 
 

90 
1539/2007 4610.1 

Zeneida da Silva Pereira
 

5º 
 
05.02.1996 à 
04.02.2001 90 

1667/2007 14023.1 
Ângela Regina Lima de 
Oliveira 

 
5º 10.05.2002 à 

09.05.2007 
 

90 
2062/2007 12391.1 

Aurilena Maria Pereira 
Timbó 

 
5º 28.12.2001 à 

27.12.2006 
 

90 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0254/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 9077, 
de 13 de maio de 1993. RESOLVE, nos termos do art. 80, da 
Lei nº 6.794, de 27 de dezembro 1990, Estatuto dos Servidores 
do Município de Fortaleza, contar em dobro o tempo de Licença 
Prêmio não utilizado, para efeito de aposentadoria e disponibi-
lidade, concedido a servidora abaixo relacionada, lotada na 
Secretaria Executiva Regional VI: 
 

PROC. Nº MAT. /NOME QUINQ. PERIODO DIAS
28428/2007 14426.1 

Regina Maria Bas-tos 
Siqueira Veiga 

 
1º 

 
01.08.1983 à 
30.07.1988 

 
 

180 
 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0255/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o que dispõe  o artigo 1º do Decreto nº 
9077, de 13.05.1993, e conforme o Processo nº 28428/2007. 
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RESOLVE: Tornar nulo e sem efeito do Ato nº 2293/1990 de 
29.06.1990 que excluiu do Ato 5446/1993, de 16.08.1993 que 
concedeu Licença Prêmio com base nos artigos 75 e seguin-
tes, e que contou em dobro o tempo de Licença Prêmio com 
base nos artigos 80 e seguintes, da Lei nº 6794, de 27.12.1990, 
do Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza, o nome 
da servidora REGINA MARIA BASTOS SIQUEIRA VEIGA, 
matrícula nº 14426.1, lotada na Secretaria Executiva Regional 
VI, concernente ao 1º período de 01.08.1983 à 30.07.1988. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0256/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 
9077, de 13.05.1993, e conforme o Processo nº 1012/2006. 
RESOLVE, de acordo com o artigo 47, item I e art. 118, da Lei 
nº 6.794, de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, com nova redação dada pela Lei nº 6.901/1991, de 
25.06.1991, averbar o tempo de serviço prestado ao Departa-
mento Nacional de Obras Contra as Secas, serviço público, 
para efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoção por 
antiguidade do servidor JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA, matrícu-
la nº 0693-01, Agente Administrativo, lotado no Gabinete da 
Prefeita, no período de 08.11.1965 à 28.08.1974, no total de 
3.148 dias, ou seja, 08 anos, 07 meses e 18 dias de serviço 
público. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Alfredo José Pes-
soa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ATO Nº 0257/2008 - O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 
9077, de 13.05.1993, e conforme o Processo nº 1012/2006. 
RESOLVE, de acordo com o artigo 47, item III, da Lei nº 6.794, 
de 27.12.1990 (Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza), publicada no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, 
com nova redação dada pela Lei nº 6.901/1991, de 25.06.1991, 
averbar o tempo de serviço prestado ao Gelre Trabalho Tempo-
rário S/A, ALFA - Comercio e Indústria do Vestuário S/A, Nor-
dissel Comissões e Representações Ltda, Unipneus Distribui-
dora Ltda, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI, 
Educadora Sete de Setembro Ltda, empresas privadas, para 
efeito de aposentadoria, disponibilidade e promoção por anti-
guidade do servidor JOSÉ AUGUSTO NOGUEIRA, matrícula nº 
693-01, Agente Administrativo, lotado no Gabinete da Prefeita, 
no período de 01.03.1976 a 31.03.1978, 03.07.1978 a 
01.02.1979, 13.07.1979 a 18.09.1979, 01.04.1980 a 
17.09.1980, 02.02.1981 a 31.03.1981, 06.04.1981 a 
31.07.1981 e de 01.05.1982 a 27.08.1982, no total de 1.505 
dias, ou seja, 04 anos, 01 mês e 15 dias de serviço, conforme 
certidão do INSS. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Al-
fredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO PRIMEIRO ADITIVO ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 86/2007, PREGÃO PRESENCIAL Nº 
09/2007. Aos 07 (sete) dias do mês de janeiro de 2008, no 
Gabinete do Secretário de Administração do Município de For-
taleza, na Avenida Desembargador Moreira, 2875, 2º andar, o 
Secretário de Administração do Município de Fortaleza, Dr. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira, portador do CPF nº 
293.855.203-34; a Secretaria Municipal de Educação - SME, 
representada por sua titular Ana Maria de Carvalho Fontenele, 
CPF nº 439.232.917-87 e a empresa ORGANIZAÇÃO CEA-
RENSE DE DISTRIBUIÇÃO, inscrita no CNPJ nº 
05.036.807/0001-06, com sede na cidade de Fortaleza/Ce, na 
Rua Governador Sampaio nº 330 - Bairro Centro, representada 

pelo seu Diretor José Lopes Cavalcante Júnior, brasileiro, ca-
sado, CPF nº 816.560.173-34. As partes acima mencionadas e 
qualificadas pactuam o presente termo de aditivo de Ata de 
Registro de Preços, cujo objeto é a aquisição de gêneros ali-
mentícios perecíveis (carne moída, corte de frango, picadinho 
de peixe, cubinho de peixe, bebida láctea (morango, tutti frutti, 
goiaba, cajá), iogurte fermentado com polpa de fruta (ameixa, 
morango e mel), leite UHT integral, ovo de galinha, para aten-
der as necessidades da rede de ensino da Prefeitura Municipal 
de Fortaleza - PMF (creches municipalizadas, PNAE, PEJA, 
PNA), cuja celebração foi autorizada pelo despacho de fls. 
1785 a 1791 do Processo nº 205/2007, e que se regerá pela 
Lei Federal nº 8.666/93, com as modificações posteriores, e 
pela Lei 10.520/02 e pelo Decreto nº 11.251/02, pelo estabele-
cido no instrumento convocatório e seus anexos e atendidas as 
cláusulas  e condições que se enunciam a seguir: CLÁUSULA 
PRIMEIRA - DO ACRÉSCIMO: O presente Aditivo tem acrés-
cimo de 25% nos quantitativos e valores iniciais do contrato 
para o Lote 02 que é de R$ 1.353.350,50 (hum milhão, trezen-
tos e cinqüenta e três reais e trezentos e cinqüenta centavos) 
para o período de sua vigência. Para o percentual acima referi-
do, o valor correspondente é de R$ 338.337,62 (trezentos e 
trinta e oito mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta e dois 
centavos) que compõe o presente aditivo. CLÁUSULA SE-
GUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO: Com fulcro no art. 65, § 1º, 
da Lei 8.666/93, que reza sobre a as alterações dos Contratos 
Administrativos, seus acréscimos e supressões. CLÁUSULA 
TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as outras 
cláusulas contratuais do contrato originarias não alterada por 
este termo. CLÁUSULA QUARTA - DO FORO: O foro do pre-
sente aditivo permanece o mesmo do contrato que o originou, 
ou seja, a Comarca da Capital do Estado do Ceará, excluído 
qualquer outro. Para firmeza e validade do que aqui foi estipu-
lado, o presente instrumento, lavrado em 02 (duas) cópias de 
igual teor, perante 02 (duas) testemunhas que o assinam, de-
pois de lido e achado conforme, e assinado pelas partes con-
tratantes que a tudo assistiram. Fortaleza, 07 de janeiro de 
2008. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO - 
Alfredo José Pessoa de Oliveira. SECRETARIA MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO - SME - Ana Maria de Carvalho Fontenele. 

*** *** *** 
 

  ERRATA - No Ato n° 6773/2006, de 27.11.2006, 
que dispensou ALEXANDRE DE ALMEIDA BARBALHO, matrí-
cula n° 63952-03, como Presidente da Comissão do Plano de 
Cargos e Carreiras dos Recursos Humanos da Educação, 
lotado na Secretaria Municipal de Educação e Assistência So-
cial, com simbologia discriminada a seguir, ONDE SE LÊ:  
DNS-2, LEIA-SE: DNS-1. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. 
Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ERRATA - No Ato n° 8522/2007, de 14.11.2007, 
que assegurou a servidora NEISSE AIRAM JARDIM ROMCY, 
matrícula n° 7874-01, o direito de continuar a perceber a Grati-
ficação de Diretor do Centro de Saúde da Floresta, simbologia 
DAS-2, lotada na Secretaria Executiva Regional V, ONDE SE 
LÊ: a partir de 13.07.1007, LEIA-SE: a partir de 13.07.2007. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 

*** *** *** 
 

 ERRATA - No Ato de n° 9044/07, de 29.11.07, 
que atribui passagens e diárias aos servidores HENRIQUE 
SÉRGIO ABREU E RAFAEL CORDEIRO FELISMINO, ONDE 
SE LÊ: dias 03 e 04.12.07, LEIA-SE: dias 06 e 07.12.07. GA-
BINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO. 

*** *** *** 
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 ERRATA - No Ato de n° 9646/2007, que atribuiu a 
LUIZ ODORICO MONTEIRO DE ANDRADE, diárias e passa-
gens para viagem a Brasília, conforme abaixo: 
 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 
R$ 712,80 (setecentos e doze e 
oitenta centavos) 

R$ 892,80 (oitocentos e noventa 
e dois reais e oitenta centavos) 

Fortaleza/Brasília/Brasília Fortaleza/Brasília/Fortaleza 
Onde irá acompanhar a Senhora 
Prefeita para participar de reuni-
ões com o Ministro de Estado da 
Saúde, José Gomes Temporão 

Onde irá participar de reuniões 
com o Ministro de Estado da 
Saúde, José Gomes Temporão 

 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 11 de janeiro de 2008. Alfredo José Pessoa de 
Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO. 
 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
 
 EXTRATO - NATUREZA DO ATO: Convênio nº 
105/2007, que entre si celebram o Município de Fortaleza atra-
vés da Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE e o 
CENTRO DE PESQUISA E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA - 
CPQT. OBJETO: Realização do Projeto “Ação Fortaleza Bela”. 
Este visa desenvolver ações de práticas esportivas e lazer para 
a população da Cidade de Fortaleza, de forma saudável e 
prazerosa aos participantes; proporcionar saúde aos cidadãos 
fortalezenses; estimular a prática regular de exercícios físicos 
para a população; requalificar os espaços públicos de Fortale-
za; trabalhar os aspectos motores, afetivos e sociais dos parti-
cipantes, e propiciar o acesso livre às diversas atividades, 
como oficinas de jogos, pintura de rosto, teatro de rua, brinca-
deira de cultura popular e prática de modalidades esportivas, 
beneficiando crianças e adolescentes dos bairros da Cidade de 
Fortaleza. FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se este convênio 
no art. 116 e parágrafo da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alte-
rações posteriores, na Instrução Normativa nº 01, de 15.01.97 
e suas alterações, da STN, bem como no constante do Proces-
so nº 851/2007 - SDE e 4672/2007 - PGM. PRAZO: O presente 
convênio terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, se houver 
interesse dos partícipes, mediante termo aditivo, obedecendo 
legislação em vigor. VALOR: O valor do presente convênio é de 
R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais), sendo            
R$ 350.000,00 (trezentos e cinqüenta mil reais), à conta da 
concedente e R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), à conta da 
convenente. DOTAÇÃO: As despesas decorrentes deste con-
vênio correrão por conta da Dotação Orçamentária, Proje-
to/Atividade: 27.812.0046.2086.0007, Elemento de Despesa: 
3.3.90.39, Fonte de Recursos: 100, do orçamento vigente da 
SDE. DATA: 28 de dezembro de 2007. ASSINAM: José de 
Freitas Uchoa - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO - SDE e Edson da Silva Almeida - CENTRO 
DE PESQUISA E QUALIFICAÇÃO TECNOLÓGICA - CPQT. 
VISTO: Gerardo Leite Martins - ASSESSOR JURÍDICO. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
 

 PORTARIA INTERSETORIAL Nº 001/2007 - O 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO e a 
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas 
atribuições legais e em consonância com os dispositivos da Lei 
9.249, de 10 de julho de 2007, publicada no D.O.M. em 12 de 
julho de 2007, estabelecem os critérios para enquadramento, 
na forma indicada por esta portaria. Art. 1º - O enquadramento 
de que trata o parágrafo 3º, do art. 50, da Lei 9.249, de 10 de 
julho de 2007, será detalhado após o enquadramento geral, 
realizado através do sistema de folha de pagamento, com efei-

tos financeiros retroativos a 1º de maio de 2007. Art. 2º - O 
enquadramento dos servidores do Município de Fortaleza, 
pertencentes ao ambiente de especialidade educação, será 
detalhado nos seguintes quadros discriminativos: I - Quadro 
Geral - para os servidores com investidura em cargo do grupo 
ocupacional magistério, de provimento efetivo, previamente 
aprovados em concursos, com as seguintes especificações 
correspondentes à situação funcional na data de início de vi-
gência da Lei 9.249, de 10 de julho de 2007: a) nome e matri-
cula; b) núcleo de atividades; c) grupo ocupacional; d) nível de 
classificação; e) estágio de carreira; f) padrão de vencimento; 
g) cargo/função. II - Quadro Específico 1 - para os servidores 
que exercem função de professor em decorrência de seleção 
interna ou de transformação de cargo, ocorridas após 15 de 
outubro de 1988, com as seguintes especificações correspon-
dentes à situação funcional na data de início da vigência da Lei 
9.249, de 10 de julho de 2007: a) nome e matrícula; b) núcleo 
de atividades; c) grupo ocupacional; d) nível de classificação; e) 
estágio de carreira; f) padrão de vencimento; g) cargo - origi-
nalmente ocupado antes da seleção interna ou transformação; 
h) função pública especial. III - Quadro Específico 2 - para os 
servidores com ingresso sem concurso público, antes do ad-
vento da CF de 1988, com as seguintes especificações corres-
pondentes à situação funcional na data de início da vigência da 
Lei 9.249, de 10 de julho de 2007: a) nome e matrícula; b) 
núcleo de atividades; c) grupo ocupacional; d) nível de classifi-
cação; e) estágio de carreira; f) padrão de vencimento; g) cargo 
- originalmente ocupado quando do ingresso sem concurso; h) 
função pública especial. Art. 3º - Nos casos em que um mesmo 
servidor detenha mais de uma matrícula, em se tratando de 
acumulação lítica de cargos públicos, o enquadramento será 
em ambos os cargos, separadamente. Art. 4º - Os quadros 
discriminativos do enquadramento serão publicados no D.O.M., 
para efeitos de aplicação do art. 51 da Lei 9.249, de 10 de julho 
de 2007. Art. 5º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. Alfredo José Pessoa de Oliveira - SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO. Ana Maria de Carva-
lho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
(REPUBLICADA POR INCORREÇÃO). 

*** *** *** 
 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICA-
ÇÃO - Homologação e Adjudicação do Convite nº 01/2007, 
contratação de empresa para a execução de serviços para o 
levantamento dos problemas elétricos existentes nos laborató-
rios de informática das escolas da rede pública municipal de 
ensino. Após apreciar o processo do Convite nº 01/2007, origi-
nário do Ofício nº 2052, de 24 de outubro de 2007 com abertu-
ra no dia 07.12.2007, HOMOLOGO e ADJUDICO nos termos 
indicados pelo relatório da Comissão Permanente de Execução 
das Licitações do Município de Fortaleza nas páginas nº 268 a 
270 do processo em referência em favor da empresa: ACCIOLY 
NOGUEIRA E CIA LTDA. No valor global de R$ 33.143,00 
(trinta e três mil, cento e quarenta e três reais). TOTAL GLO-
BAL: R$ 33.143,00 (trinta e três mil, cento e quarenta e três 
reais). Fortaleza, 09 de janeiro de 2008. Ana Maria de Carva-
lho Fontenele - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E INFRA-ESTRUTURA 

 

 EDITAL Nº 01/2008 - SEINF - O SECRETÁRIO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR-
BANO E INFRA-ESTRUTURA - SEINF, no uso de suas atribui-
ções legais, resolve tornar público e declarar, de acordo com o 
Decreto Municipal nº 11.807/2005 e Decreto Municipal nº 
11.866/05, a abertura de 01 (uma) vaga para estágio na SEINF, 
de acordo com as condições e quantitativos no anexo único 
deste edital. GABINETE DO SECRETÁRIO DA SEINF, 08 de 
janeiro de 2008. Engº Luciano Linhares Feijão - SECRETÁ-
RIO. 
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ANEXO ÚNICO AO EDITAL Nº 01/2008 - SEINF 

 Em conformidade com o que dispõe no Decreto 
Municipal de nº 11.807/2005 e Decreto Municipal nº 11.866/05, 
os requisitos abaixo discriminados deverão ser respeitados 
para o legítimo preenchimento das vagas ofertadas: I - Das 
vagas ofertadas, 20% (vinte por cento) serão destinadas a 
pessoas portadoras de necessidades especiais; II - Os(as) 
estagiários(as) devem pertencer a instituições educacionais, 
cujos convênios com a PMF estejam regulares e em vigência; 
III - As vagas destinadas aos estudantes do ensino superior 
deverão ser preenchidas, em pelo menos 50% (cinqüenta por 
cento) por estudantes regularmente matriculados e cursando a 
rede pública de ensino; IV - O estágio terá duração de 01 (um) 
ano e poderá ser prorrogada pelo mesmo período uma única 
vez; V - A carga horária do estágio será de 20 (vinte) horas 
semanais, adequada imperiosamente à necessidade do órgão 
requisitante e a jornada escolar do bolsista; VI - A título da 
bolsa-estágio serão pagos pela PMF, os valores corresponden-
tes a R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais) para os estudan-
tes de nível universitário. VII - Serão aditados como critérios de 
seleção pela SEINF, a comprovação de matrícula do(a) candi-
dato(a) no 4º (quarto) semestre, análise curricular e entrevista; 
VIII - Os(as) interessados(as) deverão enviar para a SEINF, 
com endereço à Rua São José, nº 11, Centro, Fortaleza - Cea-
rá, comprovante de matrícula (4º semestre), histórico escolar, 
curriculum vitae, e carta de intenção (expondo as razões que 
lhe levam a estagiar na SEINF, no máximo em duas laudas) 
nos dias 17 e 18 de janeiro de 2008, sendo avaliados(as) e 
selecionados(as) pela Comissão Especial designada por porta-
ria. 

QUANTITATIVOS:  

QUANTIDADE CURSOS ESCOLARIDADE 
01 Comunicação Social com 

habilitação em Jornal 
Nível Universitário 

Fortaleza, 08 de janeiro de 2008. Engº Luciano Linhares 
Feijão - SECRETÁRIO. 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
CONTROLE URBANO 

 
 EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 
239/2007, celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano - SEMAM, e TELMA MARIA DE 
VASCONCELOS MARTINS, em 21 de dezembro de 2007. 
SIGNATÁRIOS: Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urba-
no - SEMAM, representada pela sua Secretária, Daniela Valen-
te Martins; e Telma Maria de Vasconcelos Martins. DO OBJE-
TO: Trata-se de pedido de regularização do Box 105 do Merca-
do São Sebastião, localizado no setor B, o qual foi interditado 
em razão da inadimplência do preço público referente aos 
exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007. DO AJUSTE: A Compro-
missária assume a obrigação de quitar o preço público referen-
te aos exercícios 2005, 2006 e 2007 nos 90 (noventa) dias 
subseqüentes à assinatura do presente termo, ocorrendo o 
primeiro pagamento nos 30 (trinta) dias seguintes, e assim por 
diante; A Compromissária junta aos autos do Processo nº 
87.532/2007 os comprovantes de pagamento do preço público 
referente ao exercício de 2004, assumindo inteira responsabili-
dade sobre a compensação do mesmo; A Compromissária, 
mediante o presente ajuste, fica autorizada a reabrir o Box 108 
do Mercado São Sebastião (setor B); Sobrevindo necessidade 
de promover qualquer alteração no presente termo de com-
promisso, poderá o mesmo, desde que devidamente justificado, 
ser aditivado, a critério da SEMAM. DA FISCALIZAÇÃO: O 
presente termo de compromisso não inibe e nem restringe as 
ações de fiscalização e controle por parte da SEMAM, não 
restando prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a ser 
por ela exercidas, como decorrência da aplicação da legislação 
ambiental e urbanística em vigor. CLÁUSULA PENAL: O des-

cumprimento de quaisquer das cláusulas constantes do presen-
te termo de compromisso implicará, a título de cláusula penal, 
no pagamento de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhen-
tos reais), que será exigível enquanto perdurar a violação prati-
cada. DO FORO: Fica eleito o foro da comarca de Fortaleza, 
Estado do Ceará, com exclusão de qualquer outro, para dirimir 
eventuais questões provenientes do presente termo. DATA DA 
ASSINATURA: 21 de dezembro de 2007. ASSINATURAS: Pela 
SEMAM - Daniela Valente Martins. Pela Telma Maria de 
Vasconcelos Martins, a mesma. Das TESTEMUNHAS: Eliza-
bet Santos Freitas e Wallace Felipe Farias Sousa. 

*** *** *** 
 

 EXTRATO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 
240/2007, celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano - SEMAM, e ADRIANO DE VAS-
CONCELOS MARTINS, em 21 de dezembro de 2007. SIGNA-
TÁRIOS: Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano - 
SEMAM, representada pela sua Secretária, Daniela Valente 
Martins; e Adriano de Vasconcelos Martins. DO OBJETO: Trata-
se de pedido de regularização do Box 102 do Mercado São 
Sebastião, localizado no setor B, o qual foi interditado em razão 
da inadimplência do preço público referente aos exercícios 
2004, 2005, 2006 e 2007. DO AJUSTE: O Compromissário 
assume a obrigação de quitar o preço público referente aos 
exercícios 2005, 2006 e 2007 nos 90 (noventa) dias subse-
qüentes à assinatura do presente termo, ocorrendo o primeiro 
pagamento nos 30 (trinta) dias seguintes, e assim por diante; O 
Compromissário junta aos autos do Processo nº 87.529/2007 
os comprovantes de pagamento do preço público referente ao 
exercício de 2004, assumindo inteira responsabilidade sobre a 
compensação do mesmo; O Compromissário, mediante o pre-
sente ajuste, fica autorizado a reabrir o Box 105 do Mercado 
São Sebastião (setor B); Sobrevindo necessidade de promover 
qualquer alteração no presente termo de compromisso, poderá 
o mesmo, desde que devidamente justificado, ser aditivado, a 
critério da SEMAM. DA FISCALIZAÇÃO: O presente termo de 
compromisso não inibe e nem restringe as ações de fiscaliza-
ção e controle por parte da SEMAM, não restando prejuízo das 
prerrogativas do poder de polícia a ser por ela exercidas, como 
decorrência da aplicação da legislação ambiental e urbanística 
em vigor. CLÁUSULA PENAL: O descumprimento de quaisquer 
das cláusulas constantes do presente termo de compromisso 
implicará, a título de cláusula penal, no pagamento de multa 
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), que será exigí-
vel enquanto perdurar a violação praticada. DO FORO: Fica 
eleito o foro da comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, com 
exclusão de qualquer outro, para dirimir eventuais questões 
provenientes do presente termo. DATA DA ASSINATURA: 21 de 
dezembro de 2007. ASSINATURAS: Pela SEMAM - Daniela 
Valente Martins. Pelo Adriano de Vasconcelos Martins - o 
mesmo. Das TESTEMUNHAS: Elizabet Santos Freitas e Walla-
ce Felipe Farias Sousa. 
 

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL II 
 

EXTRATO DO TERMO DE  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

ÓRGÃO: Secretaria Executiva Regional II - SER II. 
PROCESSO: Tomada de Preços nº 009/2007 - SER II; Proces-

so nº 62.428/2007 - SER II; Ofício de Solicitação de 
Licitação nº 1342/2007 - GS - SER II. 

OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-
ços de terraplenagem e pavimentação do terreno 
onde serão construídas 01 (uma) creche e 01 (uma) 
escola para a Comunidade Luxou, na Rua Pintor An-
tônio Bandeira com Av. Senador Carlos Jereissati, no 
Bairro Praia do Futuro, localizado na área de abran-
gência da SER II. 

 O TITULAR DA SECRETARIA EXECUTIVA RE-
GIONAL II - SER II, Francisco Humberto de Carvalho Júnior, 



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 11 DE JANEIRO DE 2008 SEXTA-FEIRA - PÁGINA 19
  
em cumprimento ao item 07.00 da citada tomada de preços, em 
07.01.2008, HOMOLOGOU a licitação e ADJUDICOU seu 
objeto em favor da empresa CALDAS & FURLANI ENGENHA-
RIA LTDA, no valor global de R$ 179.991,46 (cento e setenta e 
nove mil, novecentos e noventa e um reais e quarenta e seis 
centavos), conforme relatório da Tomada de Preços nº 
009/2007 - SER II, proferido pela Comissão Permanente de 
Execução das Licitações do Município de Fortaleza, às folhas 
482 à 483, e por atender os requisitos da Lei 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. 

*** *** *** 

EXTRATO DO TERMO DE  
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

ÓRGÃO: Secretaria Executiva Regional II - SER II. 
PROCESSO: Tomada de Preços nº 011/2007 - SER II; Proces-

so nº 62.426/2007 - SER II; Ofício de Solicitação de 
Licitação nº 1295/2007 - GS - SER II. 

OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-
ços de reforma das quadras esportivas de escolas 
municipais, localizadas na área de abrangência da 
SER II. 

 O TITULAR DA SECRETARIA EXECUTIVA RE-
GIONAL II - SER II, Francisco Humberto de Carvalho Júnior, 
em cumprimento ao item 07.00 da citada tomada de preços, em 
07.01.2008, HOMOLOGOU a licitação e ADJUDICOU seu 
objeto em favor da empresa CONCÓRDIA CONSTRUÇÕES 
LTDA, no valor global de R$ 490.846,40 (quatrocentos e noven-
ta mil, oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), 
conforme relatório da Tomada de Preços nº 011/2007 - SER II, 
proferido pela Comissão Permanente de Execução das Licita-
ções do Município de Fortaleza, às folhas 680 à 682, e por 
atender os requisitos da Lei 8.666/93 e suas alterações poste-
riores. 

 

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA
 

 PORTARIA Nº 02/2008 - O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA, 
no uso de suas atribuições legais, com fundamento no art. 189 
da Lei nº 6.794, de 27 de dezembro de 1990, e tendo em vista 
a justificativa do Sindicante, Dr. Fernando José Couto de Aze-
vedo. RESOLVE: Prorrogar, por 15 (quinze) dias, o prazo de 
conclusão dos trabalhos de sindicação, fixado na Portaria nº 
29/2007, de 23 de novembro do mesmo ano. Cientifique-se, 
publique-se e cumpra-se. GABINETE DA SUPERINTENDÊN-
CIA DO INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE FORTALEZA, 
em 04 de janeiro de 2008. Antônio Almir de Sousa - SUPE-
RINTENDENTE. VISTO: Alfredo José Pessoa de Oliveira - 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. 
 

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA 
 
 PORTARIA Nº 0001/2008 - O SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, no uso de 
suas atribuições legais e nos termos do inciso X, do art. 57 do 
Decreto Municipal nº 9.246, de 16.11.93, aprovado pelo Decre-
to nº 9.592 de 15 de fevereiro de 1995 e considerando a justifi-
cativa da Comissão de Sindicância Administrativa no Processo 
nº 13012/07. RESOLVE: Prorrogar, por quinze dias, o prazo 
para a conclusão do processo de sindicância administrativa, 
instituída pela Portaria nº 767/07, publicada no Diário Oficial do 
Município de Fortaleza (D.O.M.) de 05.12.07, nos termos do 
art. 189 da Lei nº 6794/90. Cientifique-se, publique-se e cum-
pra-se. GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO 
DR. JOSÉ FROTA - IJF, em 02 de janeiro de 2008. Dr. Fran-
cisco Wandemberg Rodrigues dos Santos - SUPERINTEN-
DENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA. 

*** *** *** 

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2008 - O 
SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA 
- IJF, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no 
inciso X, do artigo 57, do Decreto Municipal nº 9592, de 
15/02/95. CONSIDERANDO o disposto no item 11 do Edital de 
seleção para Residência Médica do Instituto Doutor José Frota 
- IJF, de nº 46/07, de 22/10/2007, que regula o certame em 
referência. RESOLVE: Convocar os candidatos aprovados, 
classificados, na Seleção para Residência Médica do Instituto 
Doutor José Frota - IJF, constante na relação do Anexo Único, 
que integra o presente ato, para dirigir-se à Coordenação Geral 
de Residência Médica do Instituto Dr. José Frota (COREME), 
localizada na Rua Br. do Rio Branco, nº 1.816, Centro, nos dias 
14 a 18/01/08 para proceder à matrícula e assinatura do termo 
de compromisso, em obediência ao disposto no item 11.1 do 
edital regulador do certame, munidos da documentação cons-
tante no mesmo item, sob pena de perda do direito à vaga. 
Fortaleza, 11 de janeiro de 2008. Francisco Wandemberg R. 
dos Santos - SUPERINTENDENTE DO IJF. VISTO: Marta 
Batista Landim - COORDENADORA DA PROJUR. 

ANEXO ÚNICO 
AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE Nº 001/2008 

CIRURGIA GERAL R1 

CLASS. INSC. NOME  NPE NE NF 
1 6 MARCELO DE VASCONCELOS CAS-

TRO 
8,37 1,00 9,37

2 183 ADIVANIA DE SOUZA PINHEIRO 8,10 0,90 9,00
3 63 JOSE WILSON BENEVIDES DE MES-

QUITA NETO 
8,19 0,75 8,94

4 145 MANOEL MESSIAS DE CAMPOS 
JUNIOR 

8,01 0,70 8,71

ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA 

CLASS. INSC. NOME  NPE NE NF 
1 262 JOAO BOSCO SALES NOGUEIRA 7,74 0,80 8,54
2 243 PEDRO RICARDO DE MESQUITA 

COUTINHO 
7,47 0,80 8,27

3 7 FREDERICO ARAÚJO LEITE 7,47 0,75 8,22
4 239 RANYERE NOBRE DA SILVA 7,38 0,75 8,13

ANESTESIOLOGIA 

CLASS. INSC. NOME  NPE NE NF 
1 120 RUTE MARIA ARAUJO CAVALCANTE 8,01 0,68 8,69
2 52 SAMANTHA OTTONI ADOLPHSSON 7,74 0,78 8,52

NEUROCIRURGIA 

CLASS. INSC. NOME  NPE NE NF 
1 4 IURI ARAUJO HONCY 7,65 0,54 8,19

CIRURGIA GERAL R3 

CLASS. INSC. NOME  NPE NE NF 
1 208 SAMUEL LUZ MORENO 7,02 0,70 7,72
2 72 CARLOS ROBERT RODRIGUES 

VENANCIO 
7,02 0,70 7,72

CIRURGIA PLÁSTICA R1 

CLASS. INSC. NOME  NPE NE NF 
1 42 ISMAEL CARVALHO WISNIESKI 7,02 0,77 7,79
2 29 VANESSA ROCHELE SOARES COS-

TA 
6,30 0,84 7,14

*** *** *** 
 

 EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20/2007. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei Federal nº 10.520/02, Decretos Municipais nºs 
11.251/02 e 12.255/07 e Lei Federal nº 8.666/93 e suas altera-
ções posteriores. Pregão Eletrônico nº 48/2007. Processo de 
Licitação nº 10943/2007 - IJF. ENTIDADE INTEGRANTE DO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS: Instituto Dr. José Frota 
- IJF. DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS: Empresa 
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José Gomes da Frota Neto - ME. OBJETO: Fornecimento de 
materiais de órteses, próteses e materiais especiais. VALOR 
GLOBAL: R$ 705.050,00 (setecentos e cinco mil e cinqüenta 
reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. CRÉDITO ORÇAMENTÁ-
RIO: Previsto no Projeto/Atividade nº 10.302.0031.2.058.0001, 
Elemento de Despesa nº 3.3.90.30, Fonte de Recurso 0212, 
Seqüencial de Despesa nº 48 do orçamento do Instituto Dr. 
José Frota. FORO: Fortaleza/Ceará. DATA DA ASSINATURA: 
27.12.2007. SIGNATÁRIOS: Dr. Francisco Wandemberg 
Rodrigues dos Santos - SUPERINTENDENTE DO IJF. José 
Gomes da Frota Neto - REPRESENTANTE DA DETENTORA 
DO REGISTRO DE PREÇOS. VISTO: Marta Batista Landim - 
COORDENADORA DA PROJUR - IJF. 

*** *** *** 
 

 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - HOMOLOGO o 
resultado do procedimento Licitatório nº 07584/07, na modali-
dade Pregão Presencial, Edital nº 83/2007, a fim de contratar 
empresa para compra de material médico hospitalar, com as 
empresas vencedoras do certame: ENFERMED Comércio e 
Representações Material Médico Hospitalar e Segurança do 
Trabalho Ltda, para o item 02; MEDICAL Mercantil de Apare-
lhagem Médica Ltda, para o item 04; REAL Hospitalar Comér-
cio e Representações Ltda, para o item 12, objetivando abaste-
cer o hospital pelo período de 12 meses, perfazendo para os 
referidos itens o valor de R$ 8.440,00 (oito mil, quatrocentos e 
quarenta reais) e em conseqüência alterar o valor global do 
referido pregão, resultando em R$ 250.941,60 (duzentos e 
cinqüenta mil, novecentos e quarenta e um reais e sessenta 
centavos). Cientifique-se os interessados, atentando que sejam 
observadas as prescrições legais pertinentes. Publique-se. 
Fortaleza/Ce, 28 de dezembro de 2007. Francisco Wandem-
berg R. dos Santos - SUPERINTENDENTE DO IJF. 

 

FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DA FAMÍLIA CIDADÃ 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 A PRESIDENTA DA FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E 
DA FAMÍLIA CIDADÃ - FUNCI, no uso de suas atribuições 
legais, e em conformidade com a Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, e a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002. RESOLVE: 
HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório oriundo 
do Processo Administrativo nº 1001/2007 - FUNCI, na modali-
dade Pregão Presencial, Edital nº 07/2007 - FUNCI, tipo “me-
nor preço por lote”, destinado à contratação de empresa para a 
compra de gêneros alimentícios para os projetos mantidos e 
executados pela FUNCI, cujo valor global é de R$ 281.102,90 
(duzentos e oitenta e um mil, cento e dois reais e noventa cen-
tavos) às proponentes empresas vencedoras: R. D. Comércio 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 02.215.258/0001-30, para o lote 
‘01’, no valor total de R$ 225.896,08 (duzentos e vinte cinco 
mil, oitocentos e noventa e seis reais e oito centavos); R. L. de 
Souza inscrita no CNPJ sob o nº 05.974.937/0001-81, para o 
lote ‘02’, no valor total de R$ 4.548,50 (quatro mil, quinhentos e 
quarenta e oito reais e cinqüenta centavos); M & C Comércio 
de Alimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 41.321.175/0001-
88, para os lotes ‘03’ e ‘04’, nos valores totais de R$ 13.494,93 
(treze mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e 
três centavos), e R$ 25.033,40 (vinte e cinco mil, trinta e três 
reais e quarenta centavos), respectivamente, totalizando o 
valor da empresa no quantum de R$ 38.528,33 (trinta e oito mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e trinta e três centavos); e SPI - 
Serviços e Produtos de Informática Ltda inscrita no CNPJ sob o 
nº 23.570.369/0001-3, para o lote ‘05’, no valor total de R$ 
12.129,99 (doze mil, cento e vinte e nove reais e noventa e 
nove centavos). Cientifique-se os interessados, observando-se 
as prescrições legais pertinentes. Fortaleza, 08 de janeiro de 
2008.  

Glória Maria dos Santos Diógenes 
PRESIDENTA DA FUNCI 

AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SERVIÇOS 
PÚBLICOS E DE CIDADANIA 

 

 PORTARIA Nº 350/2007 - O PRESIDENTE DA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, SERVIÇOS PÚBLI-
COS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Decreto nº 9077, de 13.05.93, alterado 
pelo Decreto nº 10.156, de 29.08.97 e o que consta do Decreto 
nº 11.648, de 07.06.2004. RESOLVE conceder em substituição, 
aos servidores relacionados no anexo desta portaria, a Gratifi-
cação Especial de Exercício de Função - GEEF, instituída pelo 
art. 10 da Lei nº 8844, de 31 de maio de 2004, no impedimento 
temporário de seu titular por Licença Prêmio, de conformidade 
com os artigos 75 e 76 da Lei nº 6794 de 27.12.1990. Cientifi-
que-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO PRESIDEN-
TE, em 21 de dezembro de 2007. Flávio Eduardo de Patrício 
Ribeiro Júnior - PRESIDENTE. VISTO: Alfredo José Pessoa 
de Oliveira - SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. (REPU-
BLICADA POR INCORREÇÃO). 

GEEF PERC
% 

SERVIDOR 
 TITULAR 

SERVIDOR SUBSTI-
TUTO 

PERÍODO 

Motociclista Ope-
racional Batedor 

 
70% 

Dercilio Correia de 
Lima - 51701.1 

Davi Gleidson Mon-
teiro Loureiro - 
52423.1 

01/02 a 
01/03/2008

Motociclista Ope-
racional de Trânsito 

60% Antonio Plínio 
Martins - 51690.1 

Marcelo Albuquer-
que Barbuena - 
51768.1 

01/02 a 
01/03/2008

Motociclista Ope-
racional Batedor 

70% Keller Fernandes 
Martins - 51914.1 

Gilberto Cláudio 
Maciel Rocha - 
53968.1 

01/02 a 
01/03/208

Motociclista Ope-
racional Batedor 

70% Tarcisio Dercifran 
Pires Araújo Ger-
mano - 45755.1 

João Avelino da 
Silva Neto - 51741.1 

01/02 a 
01/03/2008

Motorista de Via-
tura Operacional de 
Trânsito  

25% Alex Santiago Leal - 
51678.1 

Lucelio Aquino 
Gomes - 53841.1 

01/02 a 
01/03/2008

Motorista de 
Viatura Operacional 
de Trânsito  

25% Roberto Felix de 
Freitas - 45582.1 

Jorge Alberto Santos 
Braga - 45611.1 

01/02 a 
01/03/2008

Assistente de Ser-
viços Operacionais 
II 

60% Cleciano Lopes de 
Lima - 51699.1 

Antônio José Ro-
drigues Sampaio 
Alves - 53874.1 

01/02 a 
01/03/2008

Motorista de Via-
tura Operacional de 
Trânsito  

25% Marcus Vinicius A. 
Galvão - 51771.1 

Germano Monte de 
Albuquerque - 
53967.1 

01/02 a 
01/03/2008

Chefe de Viatura 
Operacional de 
Trânsito 

25% Eriston Lima Fer-
reira - 53895.1 

Rosiano Teles da 
Silva - 51785.1 

01/02 a 
01/03/2008

Motociclista Opera-
cional de Trânsito 

60% José Valdenir Ro-
cha Aristides - 
51754.1 

Raunilo Santiago 
Bezerra - 53914.1 

01/02 a 
01/03/2008

*** *** *** 
 

 RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO -  
O PRESIDENTE DA  AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO, 
SERVIÇOS PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE FORTALEZA - 
AMC, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n° 8.419 de 
31 de março de 2000, que criou a  AMC, na forma do Decreto 
n° 9321/94 e do art. 24, inciso VIII, da Lei n° 8.666/93, obser-
vadas a conveniência e a oportunidade para a prática do pre-
sente ato, Ratifica o Parecer n° 068/2007 - PGM, emitido nos 
autos do Processo n° 12.081/2007 - AMC (n° 2007.11-3348 
PGM), Dispensa de Licitação, a fim de ser efetuada a contrata-
ção direta com a Companhia de Transporte Coletivo - CTC, 
CNPJ n° 07.254.097/0001-08, no valor global de               
R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para o transporte de 
alunos da rede de escolas municipais para as escolas munici-
pais de trânsito do Bairro Prof. José Walter e do Parque Adahil 
Barreto. Fortaleza, 08 de janeiro de 2008. Flávio Eduardo de 
Patrício Ribeiro Júnior - PRESIDENTE DA AMC. 

*** *** *** 
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Acrescenta o art. 3°-A à Lei n° 
9.325, de 28 de dezembro de 
2007.  

 FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - A Lei n° 9.325, de 28 de dezembro de 2007, passa a 
vigorar acrescida do artigo 3°-A, nos seguintes termos: “Art. 3°-
A - Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, no 
âmbito da operação de crédito de que trata o art. 1°, desta Lei, 
a: I - convencionar com a União Federal, a contratação de 
garantia e o oferecimento de contragarantia, podendo esta 
recair sobre as receitas a que se referem os arts. 156, 158 e 
159 da Constituição Federal; II - abrir, em qualquer época, os 
créditos adicionais destinados à aplicação dos recursos de que 
trata esta Lei, inclusive os valores necessários ao atendimento 
da contrapartida; III - firmar contratos aditivos, convênios e 
acordos necessários à implantação do referido Programa.” Art. 
2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. PAÇO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 30 de 
maio de 2008. 0DUW{QLR�0RQW¶$OYHUQH�%DUUHWR�/LPD� �� 35(�)(,72�(0�(;(5&Ë&,2�'(�)257$/(=$�����
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Dispõe sobre a inclusão de ati-
vidades não previstas no anexo 
6 tabelas 6.1 a 6.29 da Lei n° 
7.987 de 23 de dezembro de 
1996, consolidada, e dá outras 
providências. 

 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3°, § 3° da 
Lei n° 8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os disposi-
tivos da Lei n° 7.987, de 23 de dezembro de 1996, consolidada. 
CONSIDERANDO que o art. 27, § 2° da Lei n° 7.987/96, prevê 
que as atividades não relacionadas no anexo 6, tabelas 6.1 a 
6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-Estrutura e 
Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 
3°, § 3° da Lei n° 8.603/01, que estabelece que a inclusão de 
novas atividades e classes no anexo 6, tabelas 6.1 a 6.29 da 
Lei n° 7.987/96, será regulamentada por Decreto do Poder 
Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atuali-
zação e inclusão de atividades e classes não previstas na Lei 
n° 7.987/96, consolidada, que dispõe sobre o uso e ocupação 
do solo. DECRETA: Art. 1° - Fica incluída no Anexo 6, tabela 
6.16 do Grupo Industrial, Subgrupo Atividades Adequadas ao 
Meio Urbano - IA, da Lei n° 7.987/96, a seguinte atividade:  

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO  
MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 
E SUBGRUPO 

GRUPO: INDUSTRIAL 
 

TABELA 6.16 SUBGRUPO: ATIVIDADES ADEQUADAS AO 
MEIO URBANO - IA. 

 
CÓDIGO ATIVIDADE CLASSE 

(IA) 

PORTE 

(III) M² 

N° MÍNIMO DE 

VAGAS DE  

ESTACIONAMENTO 

DE VEÍCULOS 

21.21.03 Fabricação artesanal 

de medicamentos 

fitoterápicos para uso 

Humano 

1 Até 1000 1 vaga/100m² A.U. 

32.50.77 Fabricação de Artigos 

Ópticos. 

1 Até 1000  

  6 1001 a 5000 1 vaga/100m² A.U. 

  9 Acima de 5000  

Obs: (III) refere-se a área do terreno   A.U = área útil.  
 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de maio de 
2008. 0DUW{QLR�0RQW¶$OYHUQH�%DUUHWR�/LPD���35()(,72�'(�)257$/(=$�(0�(;(5&Ë&,2������'(&5(72�1��������'(����'(�0$,2�'(�������

Dispõe sobre a inclusão de ati-
vidades não previstas no anexo 
6 - tabelas 6.1 a 6.29 da Lei n° 
7.987 de 23 de dezembro de 
1996, consolidada, e dá outras 
providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3°, § 3° da 
Lei n° 8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os disposi-
tivos da Lei n° 7.987, de 23 de dezembro de 1996, consolidada. 
CONSIDERANDO que o art. 27, § 2° da Lei n° 7.987/96, prevê 
que as atividades não relacionadas no anexo 6, tabelas 6.1 a 
6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-Estrutura e 
Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 
3°, § 3° da Lei n° 8.603/01, que estabelece que a inclusão de 
novas atividades e classes no anexo 6, tabelas 6.1 a 6.29 da 
Lei n° 7.987/96, será regulamentada por Decreto do Poder 
Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atuali-
zação e inclusão de atividades e classes não previstas na Lei 
n° 7.987/96, consolidada, que dispõe sobre o uso e ocupação 
do solo. DECRETA: Art. 1° - Fica incluído no Anexo 6, tabela 
6.16 do Grupo Industrial, Subgrupo Atividades Adequadas ao 
Meio Urbano - IA, da Lei n° 7.987/96, a seguinte atividade:  
 

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO  
MUNICÍPIO DE FORTALEZA  

 
ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 

E SUBGRUPO 
 
GRUPO: INDUSTRIAL 
 
TABELA 6.16 SUBGRUPO: ATIVIDADES ADEQUADAS AO 

MEIO URBANO - IA. 
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AV. JOÃO PESSOA, 4180 - DAMAS  
FONE: (0XX85) 3452.1746 
             (0XX85) 3101.5324               

                     Fax: (0XX85) 3101.5320 

FORTALEZA - CEARÁ 
CEP: 60.425-680 

 
 
CÓDIGO ATIVIDADE CLASSE 

(IA) 

PORTE 

(III) M² 

N° MÍNIMO DE 

 VAGAS DE  

ESTACIONAMENTO 

DE VEÍCULOS 

28.12.62 Fabricação de Esqua-

drias de Alumínio 

(portas, grades por-

tões, basculantes e 

semelhantes). 

3 Até 1000  

  6 1001 a 5000 1 vaga/100m² A.U. 

  9 Acima de 5000  

Obs: (III) refere-se a área do terreno    A.U = área útil.  
 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de maio de 2008. 0DUW{QLR�0RQW¶$OYHUQH�%DUUHWR�/LPD� ��35()(,72�'(�)25�7$/(=$�(0�(;(5&Ë&,2�� ���

'(&5(72�1��������'(����'(�0$,2�'(�������
Dispõe sobre a inclusão de ati-
vidades não previstas no anexo 
6 - tabelas 6.1 a 6.29 da Lei n° 
7.987 de 23 de dezembro de 
1996, consolidada, e dá outras 
providências. 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 3°, § 3° da 
Lei n° 8.603 de 17 de dezembro de 2001, que altera os disposi-
tivos da Lei n° 7.987, de 23 de dezembro de 1996, consolidada. 
CONSIDERANDO que o art. 27, § 2° da Lei n° 7.987/96, prevê 
que as atividades não relacionadas no anexo 6, tabelas 6.1 a 
6.29 serão enquadradas pela Secretaria de Infra-estrutura e 
Desenvolvimento Urbano. CONSIDERANDO o disposto no art. 
3°, § 3° da Lei n° 8.603/01, que estabelece que a inclusão de 
novas atividades e classes no anexo 6, tabelas 6.1 a 6.29 da 
Lei n° 7.987/96, será regulamentada por Decreto do Poder 
Executivo. CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de atuali-
zação e inclusão de atividades e classes não previstas na Lei 
n° 7.987/96, consolidada, que dispõe sobre o uso e ocupação 
do solo. DECRETA: Art. 1° - Ficam incluídas no Anexo 6, tabela 

6.6 do Grupo Comercial, Subgrupo Comércio e Serviços Múlti-
plos - CSM; no Anexo 6, tabela 6.8 do Grupo Serviço, Subgru-
po Prestação de Serviços - PS e no Anexo 6, tabela 6.16 do 
Grupo Industrial, Subgrupo Atividades Adequadas ao Meio 
Urbano - IA, da Lei n° 7.987/96, as seguintes atividades:  �

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO  
MUNICÍPIO DE FORTALEZA  

 
ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 

E SUBGRUPO 
 
GRUPO: COMERCIAL 
 
TABELA 6. 6 SUBGRUPO: COMÉRCIO E SERVIÇOS MÚLTI-

PLOS - CSM. 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CLASSE 

(CSM) 

PORTE 

(II) m² 

N° MÍNIMO DE 

VAGAS DE  

ESTACIONAMENTO 

DE VEÍCULOS 

52.10.01 

(X) 

Centro de Compras 

(Comércio Varejista 

em Geral - 

Box/quiosues/etc). 

1 Até 250  

  2 251 a 

1.000 

1 vaga/50m² A.U. 

  3 1.001 a 2.500  

  PGT1 2.501 a 5.000  

  PGT 2 5.000 a 10.000 1 vaga/20m² A.U. 

  PGT 3 

PE 

Acima de 

 10.000 

 

Obs: (II) refere-se a área construída    A.U = área útil. 
(X) por similaridade aplicar, no que couber, a Subseção VI 
do Código de Obras e Posturas, que trata dos Mercados. 

 
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA  

ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 
E SUBGRUPO 

 
GRUPO: SERVIÇO 
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TABELA 6. 8 SUBGRUPO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PS. 

 
CÓDIGO ATIVIDADE CLASSE 

(PS) 

PORTE 

(II) M² 

N° MÍNIMO DE 

VAGAS DE  

ESTACIONAMENTO 

DE VEÍCULOS 

1 Até 80 1 vaga (IX) 
93.09.10 Serviço de Armaze-

namento e Guarda de 

Mercadorias (escritó-

rio e depósito). 

2 81 a 250 

(VI) 

1 vaga/50m² A.U. 

1  Até 80 1 vaga (IX) 36.11.20 Serviço de Marcena-

ria 2 81 a 250  (VII) 1 vaga/50m² A.U. 

 
Obs: (II) Refere-se a área construída    A.U = área útil.  

(VI) com área superior, enquadrar em Comércio Atacadis-
ta. 
(VII) com área superior, enquadrar em Indústria.  
(IX) Facultado em vias locais. 

 
LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO  

MUNICÍPIO DE FORTALEZA  
 

ANEXO 6 - CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES POR GRUPO 
E SUBGRUPO 

 
GRUPO: INDUSTRIAL 
 
TABELA 6.16 SUBGRUPO: ATIVIDADES ADEQUADAS AO 

MEIO URBANO - IA. 
 

CÓDIGO ATIVIDADE CLASSE 

(IA) 

PORTE 

(III) M² 

N° MÍNIMO DE 

VAGAS DE  

ESTACIONAMENTO 

DE VEÍCULOS 

3 Até  

1000 

6 1001 a 5000 

55.24.70 Fabricação e Forne-

cimento de Alimentos 

(Refeição, Lanches, 

etc) 9 Acima de 

5000 

1 vaga/100m² A.U. 

 
Obs: (III) refere-se a área do terreno     A.U = área útil.  
 
Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 29 de maio de 2008. 0DUW{QLR�0RQW¶$OYHUQH�%DUUHWR�/LPD� ��35()(,72�'(�)25�7$/(=$�(0�(;(5&Ë&,2�� ����
 $72� 1�� ���������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA (em exercício), no uso de suas atribuições 
legais e tendo em vista o que consta o Decreto nº 11459, de 
11.08.2003. RESOLVE atribuir a MARCÍLIO CÉSAR COELHO 
SOARES FILHO, Chefe da Equipe de Fiscalização de Trânsito, 
a importância de R$ 712,80 (setecentos e doze reais e oitenta 
centavos) referente a 03 (três) diárias da Região II, (acrescido 
uma diária de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º 
do art. 2º do Decreto nº 11.459 de 11.08.2003, e conceder 
passagem aérea de ida e volta no trecho Fortale-
za/Brasília/Fortaleza, onde irá participar da Reunião Ordinária 
da Câmara Temática de Esforço Legal, nos dias de 29 e 
30.05.2008, devendo as despesas correr por conta da Dotação 
Orçamentária: 04.122.0002.2002.0008, Elementos de Despesa 
33.90.33 (Passagens e Despesas com Locomoção)  33.20.14 
(Diárias Civil), Fonte 280, consignadas à Autarquia Municipal 
de Trânsito, Serviços Públicos e de Cidadania de Fortaleza, 
pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO MUNICI-
PAL DE FORTALEZA, em 27 de maio de 2008. 0DUW{QLR�0RQW¶$OYHUQH�%DUUHWR�/LPD���35()(,72�'(�)257$/(=$�(0�(;(5&Ë&,2��$OIUHGR� -RVp� 3HVVRD� GH�2OLYHLUD� �� 6(&5(7È�5,2�'(�$'0,1,675$d2�����

 $72� 1�� ���������� ��O PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, (em exercício), no uso de suas atribuições 
legais tendo em vista o que dispõe o Decreto nº 11459 de 
11.08.2003. RESOLVE atribuir a ANTÔNIO ORTINS MONTEI-
RO DIAS, Auxiliar Técnico, a importância de R$ 568,60 (qui-
nhentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), corres-
pondente a 03 (três) diárias, da Região II (acrescido uma diária 
de deslocamento consoante o que estabelece o § 3º do 2º  do 
Decreto nº 11459 de 11.08.2003), para viagem a Brasília, nos 
dias 30 e 31.05.2008, onde irá participar de Reunião preparató-
ria com a Coordenação do II Encontro da Rede Brasileira de 
Agendas 21 Locais, que acontecerá em Fortaleza, nos dias 10 
a 12.06.2008, devendo as despesas correr por conta da Dota-
ção Orçamentária: 04.122.0002.2002.0005, Elemento de Des-
pesa, 339014.100 (Diárias Civil), consignadas a Secretaria de 
Finanças, pelo orçamento vigente. GABINETE DO PREFEITO 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 28 de maio de 2008. 0DUW{�QLR�0RQW¶$OYHUQH�%DUUHWR�/LPD���35()(,72�'(�)257$/(=$�(0�(;(5&Ë&,2��$OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(�7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�  
 

&20,662�3(50$1(17(�'(�(;(&8d2�'$6�/,&,7$d®(6�'2�081,&Ë3,2�'(�)257$/(=$�
 

$9,62�'(�(55$7$�'2��$9,62�'(�&2192&$d2�
 
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 15/2008. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para registro de preços visando 

à aquisição de gêneros alimentícios perecíveis: Car-
ne moída congelada bovina, carne moída de peixe 
(tilápia), carne bovina, corte de frango, carne de 
charque bovina, cubinho de peixe, bebida láctea pas-
teurizada (morango, goiaba, cajá e chocolate), bebi-
da láctea UHT (chocolate), iogurte fermentado com 
polpa de fruta (morango, mel, banana, mamão e ma-
çã), leite UHT integral, ovo de galinha, para atender 
as necessidades da rede de ensino da Prefeitura 
Municipal de Fortaleza - PMF (creches municipaliza-
das - PNAC, PNAE, PNAP, PRO JOVEM e Segundo 
Tempo), para o ano letivo de 2008. 

 
 A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interresados que no aviso de convocação publicado no dia 
02.06.2008. ONDE SE LÊ: “Local de Entrega das Amostras: Av. 
Heráclito Graça, 600 - 1º andar - Centro - Fortaleza-Ce”. LEIA-
SE: Local de Entrega das Amostras: Fundação Núcleo de Tec-
nologia Industrial - NUTEC, Divisão de Tecnologia de Alimentos 
- DITAL, na Rua Professor Rômulo Proença, s/nº, Campus do 
Pici - Fortaleza-Ce. Fortaleza, 15 de maio de 2008 - 5RViOLD�0DULD�%DUURV�&DYDOFDQWH���35(*2(,5$������$9,62�'(�&2192&$d2��
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 19/2008.  
ORIGEM: Secretaria de Administração de Município - SAM 

(SMS). 
OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visan-

do à aquisição de material médico-hospitalar desti-
nados à Secretaria Municipal de Saúde (SAMU). 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. 
 
 A Pregoeira comunica aos interessados que do 
dia 03 de junho de 2008 a 17 de junho de 2008 até às 8h30 
(horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços 
referentes a este Pregão, no endereço eletrônico 
www.bb.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 17 
de junho de 2008, às 8h30 (horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 08h30 do dia 
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)257$/(=$�����'(�-81+2�'(������ 7(5d$�)(,5$���3È*,1$���
  
18 de junho de 2008. O edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico acima mencionado e na Av. Heráclito Graça, 600 - 1º 
andar - Centro. Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira, durante o expediente normal, e poderão ser solicita-
das através dos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3479, por fax 
(85) 3252-1630 e pelo e-mail licitacaofortaleza@yahoo.com.br. 
Fortaleza, 02 de junho de 2008. 0DULD�-RVp�/RSHV�$OEXTXHU�TXH���35(*2(,5$�� ����$9,62�'(�&2192&$d2��
PROCESSO: Pregão Presencial nº 20/2008. 
ORIGEM: Secretaria de Administração do Município - SAM. 
OBJETO: Seleção de empresa para registro de preços visando 

aquisição de cadeira de rodas, para atender a de-
manda da população vunerabilizada pela pobreza e 
exclusão social, das Secretarias Executivas Regio-
nais I, II, III, IV, V e VI. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 
 
 A Pregoeira comunica que o credenciamento e 
os envelopes contendo as propostas de preços e a documen-
tação de habilitação serão recebidos no dia 16 de junho de 
2008, no horário compreendido entre 13h30 às 13h40, na Av. 
Heráclito Graça, 600, Fortaleza(Ce) e iniciada a abertura dos 
envelopes de propostas de preços no dia 16 de junho de 2008 
às 13h40. O edital poderá ser lido e obtido no endereço acima 
mencionado e as informações sobre o mesmo serão dadas 
através dos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 
02 de junho de 2008. 9HUD�/~FLD�3RQWHV�*RQGLP���35(*2�(,5$�� ���

 $9,62�'(�&2192&$d2��
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 23/2008. 
ORIGEM: Secretaria de Administração de Município - SAM -                  

(SMS). 
OBJETO: Seleção de empresa para o registro de preços visan-

do à aquisição de material, médico-hospitalar desti-
nados à Secretaria Municipal de Saúde (SAMU). 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por lote. 
 
 A Pregoeira comunica aos interressados que do 
dia 03 de junho de 2008 a 17 de junho de 2008 até às 13h30 
(horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços 
referentes a este Pregão, no endereço eletrônico 
www.bb.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 17 
de junho de 2008, às 13h30 (horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 08h30 do dia 
18 de junho de 2008. O edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico acima mencionado e na Av. Heráclito Graça, 600 - 1º 
andar - Centro. Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira, durante o expediente normal, e poderão ser solicita-
das através dos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3479, por fax 
(85) 3252-1630 e pelo e-mail licitacaofortaleza@yahoo.com.br. 
Fortaleza, 02 de junho de 2008. $OFLOHLD� 5LRV� %UDQGmR� ��35(*2(,5$�� ����$9,62�'(�&2175$���5(&8562��
PROCESSO: Pregão Presencial nº 04/2008. 
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional II - SER II. 
OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços 

de terceirização de mão-de-obra, através das cate-
gorias profissionais discriminadas no anexo I deste 
edital, destinadas a atender as necessidades do              
Departamento Administrativo Financeiro e do Dis-            
trito de Assistência Social de SER II, por um período 
de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos li-
mites da lei mediante justificativa de interesse públi-
co. 

 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comu- 
nica aos licitantes e demais interessados que a empresa              
INSTITUTO SOL DE DESENVOLVIMENTO, PESQUISA,            
EMPREENDEDORISMO E CRÉDITO, apresentou contra-
razões no processo em epígrafe, estando o documento à dis-
posição na sede da Comissão, na Av. Heráclito Graça, 600 - 
Fortaleza-Ce, fones: 3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 02              
de junho de 2008. &DUORV�$OEHUWR�&RHOKR�/HLWmR���35(*2(,�52�� ����$9,62�'(�(',7$/��
PROCESSO: Tomada de Preços nº 07/2008. 
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional III - SER III. 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de reforma e ampliação do Campo do Ceará Mi-
rim, no Bairro Presidente Kennedy, em área de              
abrangência da SER III, conforme especificado nos 
anexos deste edital.  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 
 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica 
que os envelopes contendo a documentação de habilitação e 
propostas de preços serão recebidos no horário compreendido 
entre 08h30 às 08h40 do dia 19 de junho de 2008, e a sessão 
de abertura dos envelopes ocorrerá no dia 19 de junho de 
2008, às 08h40, em sua sede situada na Av. Heráclito Graça, 
600, Fortaleza-Ce. O edital em seu texto integral poderá ser 
lido e obtido no endereço acima mencionado e através do site: 
www.fortaleza.ce.gov.br e demais informações sobre o edital 
nos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 02 de 
junho de 2008. 9LFWRU�+XJR�&DEUDO�GH�0RUDLV���35(6,'(17(�'$�&3(/�� ���

 $9,62�'(�&2192&$d2��
PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 08/2008. 
ORIGEM: Secretaria Executiva Regional V - SER V. 
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de car-

nes, frutas, verduras e polpas de frutas, para o Hos-
pital Distrital Gonzaga Mota - HDGM (José Walter), 
por um período de 12 (doze) meses, cuja entrega é 
parcelada. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global por lote. 
 
 A Pregoeira comunica aos interessados que do 
dia 03 de junho de 2008 a 16 de junho de 2008 até 13h30 (ho-
rário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços 
referentes a este Pregão, no endereço eletrônico 
www.bb.com.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 16 
de junho de 2008, às 13h30 (horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09h30 do dia 
17 de junho de 2008. O edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico acima mencionado e na Av. Heráclito Graça, 600 - 1º 
andar - Centro, Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira, durante o expediente normal, e poderão ser solicita-
das através dos telefones (85) 3452-3470 e 3452-3479, por fax 
(85) 3252-1630 e pelo e-mail licitacaofortaleza@yahoo.com.br. 
Fortaleza, 02 de junho de 2008. 0DULD� $GULDQL� GH� 2OLYHLUD�5LEHLUR���35(*2(,5$�� ����$9,62�'(�+$%,/,7$d2�,1$%,/,7$d2��5(68/7$'2�'(�-8/*$0(172��
PROCESSO: Tomada de Preços nº 09/2008. 
ORGÃO: Secretaria Executiva Regional V - SER V. 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de construção de ossário com gavetas para o 
Cemitério Parque Bom Jardim, em área de abran-
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gência da SER V, conforme especificado nos anexos 
do edital.  

 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao parágrafo 1º do artigo 109 da Lei 8.666/1993, co-
munica aos licitantes e demais interessados no presente pro-
cesso que: HABILITA A EMPRESA: P/01 - Construtora e Imobi-
liária JMV Ltda. CLASSIFICA A EMPRESA: 1º lugar: P/01 - 
Construtora e Imobiliária JMV Ltda, com o valor global de             
R$ 270.061,76. Fortaleza, 02 de junho de 2008. 9LFWRU�+XJR�&DEUDO�GH�0RUDLV���35(6,'(17(�'$�&3(/������$9,62�'(��'(&,62�'(�,038*1$d2�6863(162��
PROCESSO: Pregão Presencial nº 03/2008. 
ORIGEM: Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza - IPEM. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço 

de interligação da sede do IPEM/Fort - Instituto de 
Pesos e Medidas de Fortaleza localizado na Av. Lu-
ciano Carneiro, 1320 CEP 60.410-691 - Bairro Vila 
União, a divisão de acesso ao POP da Rede Nacio-
nal de Ensino e Pesquisa no Ceará, localizado na U-
niversidade Federal do Ceará, Campos do Pici, bloco 
901, térreo CEP 60.455-760 - Bairro Pici, para terem 
aceso ao sistema do INMETRO, através de um link 
dedicado entre dois pontos, ou seja, envio de sinal di-
retamente de um ponto, com capacidade mínima de  
2 Mbps por um período de 12 meses, podendo ser 
prorrogado na forma da lei e mediante justificativa do 
interesse público.  

 
 A Pregoeira comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI DADO PROVIMENTO PARCIAL a IM-
PUGNAÇÃO, apresentada pela EMPRESA BRASILEIRA DE 
TELECOMUNICAÇÃO S.A - EMBRATEL. Outrossim, informa 
que o referido processo foi temporariamente suspenso, devido 
à impugnação acima citada, encontrando-se a respectiva deci-
são à disposição dos interessados nos autos do processo em 
epígrafe na Av. Heráclito Graça, 600, Fortaleza-Ce fones:            
3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 02 de junho de 2008. /R�UHQD�*RPHV�0RXUD���35(*2(,5$�������$9,62�'(�&2192&$d2��
PROCESSO: Pregão Presencial nº 04/2008. 
ORIGEM: Instituto de Pesos e Medidas de Fortaleza. 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de manutenção predial básica nas dependências 
do IPEM/Fort, tendo como obrigação acessória o for-
necimento de material/peças, incluindo mão-de-obra 
deslocamentos, ferramental e instrumental técnico 
adequado devendo ser tudo executado de acordo 
com as disposições constantes do termo de referên-
cia - anexo I - deste edital e o contrato terá vigência 
de 12 meses, podendo ser prorrogado nos limites da 
lei, mediante termo motivado e justificado pelo con-
tratante.  

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 
 
 O Pregoeiro comunica que o credenciamento e 
os envelopes contendo as propostas de preços e a documenta-
ção de habilitação serão recebidos no dia 16 de junho de 2008, 
no horário compreendido entre 08h20 às 08h30, na Av. Herácli-
to Graça 600 Fortaleza-Ce, e iniciada a abertura dos envelopes 
de propostas de preços no dia 16 de junho de 2008 às 08h30. 
O edital poderá ser lido e obtido no endereço acima menciona-
do e as informações sobre o mesmo serão dadas através dos 
telefones (85) 3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 02 de junho 
de 2008. &DUORV�$OEHUWR�&RHOKR�/HLWmR���35(*2(,52������

$9,62�'(�,038*1$d2��
PROCESSO:  Pregão Presencial nº 50/2008. 
ORIGEM: Instituto Dr. José Frota - IJF. 
OBJETO: A seleção de proposta para o registro de preços 

visando à aquisição de ácidos graxos e germicidas, 
por um período de 12 meses. 

 
 A Pregoeira comunica aos interessados que a           
L. M. FARMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA apresentou 
impugnação aos termos do edital do Pregão em epígrafe, es-
tando o referido documento à disposição na Av. Heráclito Gra-
ça, 600, Fortaleza-Ce, fones: 3452-3470 e 3452-3471. Fortale-
za, 02 de junho de 2008. 0DULD�$GULDQL�GH�2OLYHLUD�5LEHLUR ��35(*2(,5$�� ����$9,62�'(�,17(5326,d2�'(�5(&8562��
PROCESSO: Tomada de Preço nº 17/2008. 
ORIGEM: Fundação de Desenvolvimento Habitacional de For-

taleza - HABITAFOR. 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica com experiência 

comprovada na execução de trabalhos de desenvol-
vimento comunitário, de abrangência coletiva, com 
atendimento às ações no âmbito comunitário, que 
venha apoiar a Prefeitura Municipal de Fortaleza na 
implantação e execução do Programa Prioritário de 
Investimentos Urbanização e Assentamentos Precá-
rios e Habitações Vila do Mar, no âmbito do Progra-
ma de Aceleração do Crescimento - PAC, especifi-
camente na execução dos eixos I - Mobilização e 
Organização Comunitária - MOC, II - Educação Sa-
nitária e Ambiental - ESA, III - Geração de Trabalho 
e Renda - GTR. 

 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA em cum-
primento ao disposto parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 
8.666/1993, comunica aos licitantes e demais interessados  
que a empresa PEC - POLAR EMPREENDIMENTOS E CON-
SULTORIA interpôs recurso administrativo no processo em 
epígrafe. O referido documento se encontra à disposição dos 
interessados em sua sede na Av. Heráclito Graça, 600 - Forta-
leza-Ce, fones: 3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 02 de junho 
de 2008. 9LFWRU�+XJR�&DEUDO�GH�0RUDLV� ��35(6,'(17(�'$�&3(/�  ���

 $9,62�'(�5(68/7$'2�'(�-8/*$0(172��
PROCESSO: Convite nº 01/2008. 
ORGÃO: Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza -              

ETUFOR. 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução dos servi-

ços de remanejamento de abrigos pré-moldados em 
concreto no perímetro urbano do Município de Forta-
leza. 

 
 A COMISSÃO PERMANENTE DE EXECUÇÃO 
DAS LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA, em cum-
primento ao parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 8.666/1993, 
comunica aos licitantes e demais interessados no presente 
processo que: CLASSIFICA A EMPRESA: 1º lugar - P/02 - CBC 
-CONSTRUTORA BARROS COSTA LTDA, com o valor global 
de R$ 47.102,40. Fortaleza, 02 de junho de 2008. 9LFWRU�+XJR�&DEUDO�GH�0RUDLV���35(6,'(17(�'$�&3(/������$9,62�'(�129$�&2192&$d2��
PROCESSO: Pregão Presencial nº 09/2008. 
ORIGEM: Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza -            

ETUFOR. 
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OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de com-

bustível (gasolina comum, álcool comum e óleo die-
sel comum) destinado aos veículos da ETUFOR. 

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço global. 
 
 A Pregoeira comunica que devido a presente 
licitação haver sido fracassada, a sessão para credenciamento 
e recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços 
e a documentação de habilitação, ocorrerá no dia 17 de junho 
de 2008, no horário compreendido entre 08h30 às 08h40 e 
iniciada a abertura dos envelopes de propostas de preços no 
dia 17 de junho de 2008 às 08h40, Av. Heráclito Graça, 600, 
Fortaleza-Ce. O edital poderá ser lido e obtido no endereço 
acima mencionado e através do site www.fortaleza.ce.gov.br e 
demais informações sobre o edital nos telefones (85)               
3452-3470 e 3452-3471. Fortaleza, 02 de junho de 2008. -RVp�$GDLO�GRV�6DQWRV�)LOKR���35(*2(,52�  
 

&20,662�(63(&,$/�'(�/,&,7$d2�
 

$9,62�'(�'(&,62�'(�,038*1$d2��
PROCESSO: Concorrência nº 02/2008. 
ORIGEM: Gabinete da Prefeita - GP. 
OBJETO: Aquisição de equipamento para implementação da 

TV Educativa de Fortaleza. 
 
 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA comunica aos licitantes e demais 
interessados que FOI NEGADO PROVIMENTO à IMPUGNA-
ÇÃO apresentada pela empresa LINEAR EQUIPAMENTOS 
ELETRÔNICOS S/A, estando a referida decisão de impugna-
ção à disposição na sede da comissão, na Av. Heráclito Graça, 
600, Fortaleza - Ce, fones: 3452-3473 e 3452-3484. Fortaleza, 
02 de junho de 2008. &DUORV�0DUFRV�$XJXVWR���35(6,'(17(�'$�&(/�� ����$9,62�'(�3(','2�'(�(6&/$5(&,0(1726��5(63267$�$2�3(','2�'(�(6&/$5(&,0(1726��
PROCESSO: Concorrência nº 02/2008. 
ORIGEM: Gabinete da Prefeita - GP. 
OBJETO: Aquisição de equipamento para implementação da 

TV Educativa de Fortaleza. 

 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO comu-
nica aos interessados que as empresas BROADCASTING 
Products Rohde & Schwarz do Brasil e FOCCUS Digital formu-
laram pedido de esclarecimento aos termos do edital do pro-
cesso em epígrafe, e que o pedido, bem como as respostas 
aos pedidos formulados pelas empresas, encontram-se à dis-
posição dos interessados em sua sede na Av. Heráclito Graça, 
600. Contatos pelo fone: 3452.3473 ou 3452.3484. Fortaleza, 
02 de junho de 2008. &DUORV�0DUFRV�$XJXVWR���35(6,'(17(�'$�&(/��
 

6(&5(7$5,$�'(�$'0,1,675$d2�'2�081,&Ë3,2�
� �
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 1883/2007. RESOL-
VE conceder o afastamento da servidora MARIA DO SOCOR-
RO RIBEIRO DOS SANTOS, matrícula n° 48085-01, Professor, 
lotada na Secretaria Executiva Regional II, nos termos da Lei n° 
6794, de 27.12.1990, para atuar como jurada na 4ª Vara do Júri 
de Fortaleza, a partir de 11.02.2008 até 31.12.2008, sem prejuí-

zo de sua remuneração. GABINETE DO SECRETÁRIO DE 
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� ��6(&5(7È5,2�'(�$'0,�1,675$d2�� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 1885/2007. RESOL-
VE conceder o afastamento da servidora ROSANA MARIA 
ALVES BRUNO, matrícula n° 50066-01, Professor, lotada na 
Secretaria Executiva Regional II, nos termos da Lei n° 6794, de 
27.12.1990, para atuar como jurada na 3ª Vara do Júri de For-
taleza, a partir de 07.02.2008 a 31.12.2008, sem prejuízo de 
sua remuneração. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� ��6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$�d2�� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, de acordo com o Decreto n° 9077, de 13.05.1993, altera-
do pelo Decreto n° 10.156, de 29.08.1997, e de acordo com o 
Processo n° 0348/2008. RESOLVE conceder a Gratificação 
pela prestação de Serviço Extraordinário, nos termos dos arti-
gos 114 e 115, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, combinados com o artigo 7°, XVI da Constituição 
Federal e Decreto n° 11881, de 01.09.2005, art. 1º no valor 
correspondente a 02 (duas) horas diárias, acrescidas de 50% 
(cinqüenta por cento), no total de 128 (cento e vinte oito) horas, 
referente ao período de 01.07.2007 a 30.09.2007, ao servidor 
JOSÉ AUGUSTO SALVIANO LEITE, matricula n° 6411-01, 
Motorista Viatura Leve, lotado na Secretaria Executiva Regional 
II. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que consta no Processo n° 19615/2008, 
RESOLVE conceder o afastamento, nos termos do art. 79, 
inciso I e § 2° da Lei n° 5.895, de 13.11.1984 (Estatuto do Ma-
gistério do Município de Fortaleza) a servidora SELENE MARIA 
PENAFORTE SILVEIRA, Professor, matrícula n° 12055-01 e 
12055-02, lotada na Secretaria Executiva Regional II, para 
cursar Doutorado em Educação, no período de 01.04.2008 a 
28.02.2009. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRA-
ÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 4361/2008. RESOL-
VE conceder afastamento para o trato de Interesse Particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, ao 
servidor JOÃO ÉSIO PONTES JÚNIOR, matrícula n° 47434-01, 
Professor, lotado na Secretaria Executiva Regional III, no perío-
do de 31.03.2008 a 31.03.2010. GABINETE DO SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 
2008. $OIUHGR� -RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� �� 6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1° do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 6286/2008. RESOL-
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VE prorrogar afastamento para o trato de Interesse Particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a 
servidora MADERLENE COSTA PRACIANO, matrícula n° 
48055-01, Professor, lotada na Secretaria Executiva Regional 
III, no período de 26.09.2007 a 25.09.2009. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, 30 de 
maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(7È�5,2�'(�$'0,1,675$d2������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 3510/2008. RESOL-
VE conceder o afastamento para o trato de Interesse Particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a 
servidora MARCILENE GASPAR BARROS, matrícula n° 
48196-01, Professor lotada na Secretaria Executiva Regional 
III, no período de 01.08.2008 a 31.12.2008. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 
de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(�7È5,2�'(�$'0,1,675$d2������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 1879/2008. RESOL-
VE conceder o afastamento da servidora ANTÔNIA ANÉSIA 
MOREIRA CAVALCANTE, matricula n° 12461-01, Atendente de 
Serviços de Saúde, lotada na Secretaria Executiva Regional III, 
nos termos da Lei n° 6794, de 27.12.1990, para atuar como 
jurada na 2ª Vara do Júri de Fortaleza, a partir de 08.02.2008 a 
31.12.2008, sem prejuízo de sua remuneração. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 
de maio de 2008.�$OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(�7È5,2�'(�$'0,1,675$d2������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo nº 0125/2007. RESOL-
VE conceder afastamento para o trato de Interesse Particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a 
servidora IDALIA CAVALCANTI PARENTE, matrícula n° 49510-
01, Professor, lotada na Secretaria Executiva Regional IV, no 
período de 01.02.2008 a 31.01.2010. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio 
de 2008. $OIUHGR� -RVp� 3HVVRD� GH� 2OLYHLUD� �� 6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�� ������ $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 2702/2007. RESOL-
VE conceder o afastamento para o trato de Interesse Particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a 
servidora HELOISA FELÍCIO MOURA, matrícula n° 50783-01, 
Professor, lotada na Secretaria Executiva Regional V, no perío-
do de 26.03.2007 a 25.03.2009. GABINETE DO SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 
2008.�$OIUHGR� -RVp� 3HVVRD�GH�2OLYHLUD� �� 6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�� ���

� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 3014/2008. RESOL-
VE prorrogar afastamento para o trato de Interesse particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, ao 
servidor ZACARIAS EVANGELISTA DE SOUSA, matrícula n° 
13964-01, Agente Administrativo, lotado na Secretaria Executi-
va Regional V, no período de 01.07.2008 a 30.06.2010. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHL�UD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1° do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 2920/2007. RESOL-
VE conceder o afastamento para o trato de Interesse Particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a 
servidora SILVANA FACO BARRETO, matrícula n° 15728-01, 
Agente Administrativo, lotada na Secretaria Executiva Regional 
VI, no período de 30.08.2007 a 29.08.2010. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 
de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(�7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1°, do Decreto n° 
9.077, de 13.05.93, conforme Processo n° 1054/2008. RESOL-
VE conceder afastamento para o trato de Interesse Particular, 
de acordo com o artigo 83, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, § 
único (Estatuto dos Servidores do Município de Fortaleza), 
publicada no DOM n° 9.526 - Suplemento de 02.01.1991, ao 
servidor FRANCISCO CÉSAR SALOMÃO, matrícula n° 52500-
01, Professor, lotado na Secretaria Executiva Regional VI, no 
período de 03.03.2008 a 03.03.2010. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio 
de 2008. $OIUHGR� -RVp� 3HVVRD� GH� 2OLYHLUD� �� 6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto artigo 36, I, b, parágrafo 1°, 
da Lei 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Processo n° 
3957/2007. RESOLVE conceder a Gratificação de Regência de 
Classe, a razão de 47% (quarenta e sete por cento), sobre o 
vencimento o salário da servidora RAIMUNDA IVA DE MACE-
DO GONÇALVES, matrícula n° 16069-01, Professor lotada na 
Secretaria Executiva Regional IV, a partir de 01.05.2007. GA-
BINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OL�YHLUD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 100, parágrafos 
1° e 2°, artigo 101, da Lei n° 5.895, de 13.11.1984, com nova 
redação dada pelo artigo 33 da Lei n° 5.980, de 04.07.1985, e 
de acordo com o Processo n° 3957/2007. RESOLVE conceder 
a Gratificação de Regência de Classe, a razão de 40% (qua-
renta por cento), sobre o vencimento ou salário da servidora 
RAIMUNDA IVA DE MACEDO GONÇALVES, matrícula n° 
16069-01, Professora, lotada na Secretaria Municipal de Edu-
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cação ora à disposição da Secretaria Executiva Regional IV, no 
período de 25.04.2007 a 30.04.2007. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio 
de 2008. $OIUHGR� -RVp� 3HVVRD� GH� 2OLYHLUD� �� 6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�� ���
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais e de acordo com o Processo n° 2990/2008. RESOLVE 
cessar a Gratificação de Regência de Classe, a razão de 47% 
(quarenta e sete por cento), sobre o vencimento ou salário da 
servidora JANE MARY CUNHA BEZERRA, matrícula n° 52602-
01, Professor, lotada na Secretaria Executiva Regional V, no 
período de 18.02.2008 a 17.02.2010. GABINETE DO SECRE-
TÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio 
de 2008. $OIUHGR� -RVp� 3HVVRD� GH� 2OLYHLUD� �� 6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�� ���
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que consta no Processo n° 2990/2008. 
RESOLVE conceder o afastamento, nos termos do art. 79, 
inciso I e § 2°, da Lei n° 5.895, de 13.11.1984 (Estatuto do 
Magistério do Município de Fortaleza) a servidora JANE MARY 
CUNHA BEZERRA, Professor, matrícula n° 52602-01, lotada na 
Secretaria Executiva Regional V, para cursar Pós-Graduação 
em Letras, a partir de 18.02.2008 a 17.02.2010. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 
de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(�7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�����
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 36, I, b, parágrafo 
1°, da Lei n° 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Processo 
n° 2079/2008. RESOLVE conceder a Gratificação de Regência 
de Classe, a razão de 47% (quarenta e sete por cento), sobre o 
vencimento ou salário da servidora MARIA ARIZITA BERNAR-
DINO ALVES, matrícula n° 13088-02, Professora, lotada na 
Secretaria Executiva Regional V, a partir de 11.01.2008. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHL�UD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�����
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais e de acordo com o Processo n° 4044/2008. RESOLVE 
cessar a Gratificação de Regência de Classe, a razão de 47% 
(quarenta e sete por cento), sobre o vencimento ou salário do 
servidor JOSÉ SÉRGIO MOTA MAGALHÃES, matrícula n° 
52348-01, Professor, lotado na Secretaria Executiva Regional 
VI, no período de 01.04.2008 a 28.02.2009. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 
de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(�7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�����
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que consta no Processo n° 4044/2008. 
RESOLVE conceder o afastamento, nos termos do art. 79, 
inciso I e § 2°, da Lei n° 5.895, de 13.11.1984 (Estatuto do 
Magistério do Município de Fortaleza) ao servidor JOSÉ SÉR-
GIO MOTA MAGALHÃES, Professor, matrícula n° 52348-01, 
lotado na Secretaria Executiva Regional VI, para cursar Mes-
trado em Filosofia, no período de 01.04.2008 a 28.02.2009. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR� -RVp� 3HVVRD� GH�2OLYHLUD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�����

� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto artigo 36, I, b, parágrafo 1°, 
da Lei 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Processo n° 
0244/2008. RESOLVE conceder a Gratificação de Regência de 
Classe, a razão de 47% (quarenta e sete por cento), sobre o 
vencimento o salário da servidora ANA ROBERTA CARNEIRO 
LIRA, matrícula n° 54589-02, Professora lotada na Secretaria 
Executiva Regional VI, a partir de 01.11.2007. GABINETE DO 
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 
de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(�7È5,2�'(�$'0,1,675$d2� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 36, I, b, parágrafo 
2°, da Lei n° 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Processo 
n° 5609/2008. RESOLVE conceder a Gratificação de Perma-
nência em Serviço, a razão de 47% (quarenta e sete por cen-
to), sobre o vencimento ou salário da servidora EMILIA MARIA 
LIMA DA SILVA, matrícula n° 47380-02, Professora lotada na 
Secretaria Executiva Regional II, a partir de 01.08.2007. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHL�UD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 36, I, b, parágrafo 
2°, da Lei n° 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Processo 
n° 2249/2007. RESOLVE conceder a Gratificação de Perma-
nência em Serviço, a razão de 47% (quarenta e sete por cen-
to), sobre o vencimento ou salário da servidora MARIA DO 
SOCORRO DO CARMO RODRIGUES, matrícula n° 49541-01, 
Professora, lotada na Secretaria Executiva Regional IV, a partir 
de 01.10.2007. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� ��6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$�d2� ����� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, com base no Decreto n° 9077, de 13.05.93, e tendo o 
disposto no art. 98, item VII e art. 108, item I, da Lei n° 5895, 
de 13.11.84, com nova redação dada pelo art. 33, da Lei n° 
5980, de 04.07.85, conforme Processo n° 2543/2008. RESOL-
VE conceder a Gratificação pela Permanência em Serviço, na 
razão de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento ou 
salário da servidora SANDRA MARIA ALVES RIBEIRO, matrí-
cula n° 48226-02, Supervisor Escolar, lotada na Secretaria 
Executiva Regional VI, no período de 22.01.2007 a 30.04.2007. 
GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MU-
NICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR� -RVp� 3HVVRD� GH�2OLYHLUD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2������� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 36, I, b, parágra-
fo 2°, da Lei n° 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o                
Processo n° 2543/2008. RESOLVE conceder a Gratificação            
de Permanência em Serviço, a razão de 47% (quarenta e sete 
por cento), sobre o vencimento ou salário da servidora SAN-
DRA MARIA ALVES RIBEIRO, matrícula n° 48226-02, Supervi-
sor Escolar, lotada na Secretaria Executiva Regional VI, a partir 
de 01.05.2007. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�
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  -RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� ��6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$�d2�� ���
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 6.944, de 
22.03.1985 e com base no disposto do artigo 98 inciso VIII e 
artigo 109, § 1°, 2° e 3°, da Lei n° 5.895, de 13.11.1984, de 
acordo com o Processo n° 1498/2007. RESOLVE conceder a 
Gratificação de Difícil Acesso, a razão de 30% (trinta por cen-
to), sobre o vencimento ou salário do servidor JOSÉ ERISVAL-
DO SOARES DA SILVA, matrícula n° 68162-01, Supervisor 
Escolar, lotado na Secretaria Executiva Regional VI, a partir de 
10.09.2007. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINIS-
TRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� ��6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$�d2�� ���
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o Decreto n° 9.077, de 
13.05.1993 e com base no disposto do artigo 36, I, b, parágrafo 
1°, da Lei n° 9249, de 10.07.2007 e de acordo com o Processo 
n° 1459/2008. RESOLVE conceder a Gratificação de Regência 
de Classe, a razão de 47% (quarenta e sete por cento), sobre o 
vencimento ou salário do servidor ANTONIO DO NASCIMEN-
TO JUNIOR, matrícula n° 25466-02, Professor, lotada na Se-
cretaria Executiva Regional VI, a partir de 13.02.2008. GABI-
NETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ-
PIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHL�UD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2�����
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais e tendo em vista o que dispõe o artigo 1° do Decreto n° 
9077, de 13.05.1993. RESOLVE: Tornar nulo e sem efeito do 
Ato n° 10714/2004 de 09.12.2004 que contou em dobro o tem-
po de Licença Prêmio com base nos artigos 80 e seguintes, da 
Lei n° 6794, de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do 
Município de Fortaleza, o nome do servidor FRANCISCO RU-
BEMAR BORGES, matrícula n° 03306.2, lotado na Secretaria 
Executiva Regional III, concernente aos 2° e 3° períodos de 
08.03.1983 à 06.03.1988 e 07.03.1988 à 05.03.1993 no total de 
360 (trezentos e sessenta) dias, tendo em vista a existência do 
Ato n° 5768/1997. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� ��6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$�d2�� ���
� $72�1��������������O SECRETÁRIO DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições le-
gais, tendo em vista o que dispõe o artigo 1° do Decreto n° 
9.077, de 13.05.1993, e conforme Processo n° 6811/2008. 
RESOLVE conceder licença para acompanhar o cônjuge ou 
companheiro, sem ônus para origem, de acordo com o artigo 
71, parágrafo 2°, da Lei n° 6.794, de 27.12.1990, Estatuto dos 
Servidores do Município de Fortaleza, publicada no DOM n° 
9.526 - Suplemento de 02.01.1991, a servidora GLAUCIANE 
TORRES NEVES QUENTAL, Enfermeiro, matrícula n°               
66904-01, lotada na Secretaria Executiva Regional II, a partir 
de 01.10.2007 até enquanto perdurar o afastamento do cônju-
ge. GABINETE DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO, em 30 de maio de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD���6(&5(7È5,2�'(�$'0,1,675$d2����  

 7(502�'(�+202/2*$d2���35(*2�(/(�75Ð1,&2�1�����������Homologação do Pregão Eletrônico n° 
91/2007, referente à contratação de empresa para a execução 
dos serviços de terceirização de mão-de-obra, nas categorias 
profissionais descritas no Anexo I do Edital (Analista Sistemas, 

Suporte e O&M I, Analista Sistemas, Suporte e O&M II, Técnico 
Programador Pleno, Técnico Programador Júnior, Técnico 
Suporte Operacional em Hardware e Software, Técnico em 
Teleprocessamento e Redes e Assistente Técnico), para aten-
der as necessidades da Secretaria Municipal de Educação - 
SME, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorro-
gado nos limites da lei e mediante justificativa do interesse 
público. Após apreciar o processo licitatório do Pregão Eletrôni-
co n° 91/2007, originário do Ofício GS n° 97/2008, com abertu-
ra no dia 18.03.2008. CONSIDERANDO o atendimento ao 
interesse público e a necessidade de evitar solução de continu-
idade para os órgãos da Prefeitura Municipal de Fortaleza rela-
cionada no referido processo. CONSIDERANDO que a peça 
editalícia e os atos praticados no processo supracitado encon-
tram-se de acordo com os diplomas legais aplicáveis; HOMO-
LOGO nos termos indicados pelo relatório da Comissão Per-
manente de Execução das Licitações do Município de Fortale-
za, assinado pela Pregoeira Alciléia Rios Brandão, as folhas 
653 a 655 do processo em epígrafe, onde foi declarada vence-
dora a empresa: FORTAL Empreendimentos Ltda CNPJ n° 
03.807.885/0001-23, valor mensal da empresa de                             
R$ 172.405,92 (cento e setenta e dois mil, quatrocentos e cinco 
reais e noventa e dois centavos); Valor Global da licitação de 
R$ 2.068.871,04 (dois milhões sessenta e oito mil, oitocentos e 
setenta e um reais e quatro centavos). GABINETE DO SE-
CRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, em 03 de junho de 2008. $OIUHGR�-RVp�3HVVRD�GH�2OLYHLUD� ��6(&5(7È5,2�'(�$'0,�1,675$d2�'2�081,&Ë3,2��

�
*8$5'$�081,&,3$/�(�'()(6$�&,9,/�'(�����������������)257$/(=$�

�
� 7(502�'(�+202/2*$d2���A GUARDA MU-
NCIPAL DE FORTALEZA, através do presente instrumento, em 
observância aos requisitos da Lei n° 8.666/93 e nos termos da 
análise realizada pela Assessoria Jurídica do Gabinete da Pre-
feita (Parecer n° 214/2008) e pela Procuradoria Geral do Muni-
cípio, acerca do processo de Dispensa de Licitação n° 
2008.11.1508, HOMOLOGA a Dispensa e ADJUDICA seu obje-
to: locação, por um período de 90 (noventa) dias, de 06 (seis) 
veículos que serão utilizados pela Coordenadoria Municipal de 
Defesa Civil do Município de Fortaleza - COMDEC, em favor da 
empresa abaixo especificada, no valor global de R$ 35.386,29 
(trinta e cinco mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte e nove 
centavos). LOCALIZA RENT A CAR S.A.� -�CNPJ: 16.670.085/ 
001-55. Fortaleza, 28 de maio de 2008. -RVp� $ULPi� 5RFKD�%ULWR���',5(725�*(5$/�'$�*0)��
�

6(&5(7$5,$�081,&,3$/�'(�6$Ò'(�
�
� 3257$5,$� 1�� �������� � O SECRETÁRIO MU-
NICIPAL DE SAÚDE DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e na forma do que dispõe o art. 186 da Lei nº 6.794 
de 27 de dezembro de 1990. RESOLVE: Designar as servido-
ras MARIA IMACULADA MAIA SABOYA, Advogada/Presidente, 
matrícula nº 12.470 e MARIA JANDISLENA SÁ DE OLIVEIRA, 
Agente Administrativo/Secretária, matrícula nº 17.931-02, lota-
das nesta Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saú-
de para comporem a comissão de abertura de sindicância, para 
apurar fatos narrados no Processo nº 994/2008, referente a ato 
de improbidade e desídia no desempenho da respectiva função 
da empregada pública FRANCISCA ROSEANE SILVA OLIVEI-
RA. Registre-se, publique-se e cumpra-se. GABINETE DO 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, Fortaleza, 09 de maio 
de 2008.�/XL]�2GRULFR�0RQWHLUR�GH�$QGUDGH�±�6(&5(7È5,2�081,&,3$/�'(�6$Ò'(�� ���
� (;75$72���&219Ç1,2�1���������� � NATURE-
ZA DO ATO: Termo de Convênio que entre si celebram o Muni-
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cípio de Fortaleza com a interveniência da Secretaria Municipal 
de Saúde - SMS e o INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E AÇÃO SOCIAL. OBJETO: O presente convênio 
tem por objeto à utilização dos recursos para a compra de 
equipamentos e materiais permanentes para a Unidade de 
Saúde, de acordo com os objetivos do projeto, conforme espe-
cificações técnicas constantes do Plano de Trabalho que passa 
a fazer parte integrante do presente termo. DATA: Fortaleza, 08 
de maio de 2008. VALOR: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto/Atividade 25901. 
10.302.0031.2049.0008, Elemento de Despesa 44.50.42 e 
Fonte de Recurso 102 - Emenda Parlamentar. VIGÊNCIA: O 
presente convênio terá a vigência de 12 (doze) meses conta-
dos a partir da data de sua assinatura, correspondendo ao 
prazo de execução físico-financeira. ASSINAM:�'U��/XL]�2GR�ULFR� 0RQWHLUR� GH�$QGUDGH� �� 6(&5(7È5,2� 081,&,3$/� '(�6$Ò'(�� 0DUFRV� $QW{QLR� &DUDFDV� GH� 6RX]D� �� ,167,7872�35$;,6�'(�('8&$d2��&8/785$�(�$d2�62&,$/�����
� 1212� 7(502� $',7,92� $2� &2175$72� 1����������� Nono Termo Aditivo ao Contrato nº 17/2004 de servi-
ço discriminado no Pregão Presencial nº 02/2004, que fazem 
entre si o Município de Fortaleza com interveniência da Secre-
taria Municipal de Saúde – SMS e a S.C.V.S. COMÉRCIO E 
SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA. 
CONTRATANTE: O Município de Fortaleza, pessoa jurídica de 
direito público interno, neste ato representado, conforme o 
Decreto nº 12.319 de 21.12.2007, pelo Dr. Luiz Odorico Montei-
ro de Andrade, brasileiro, casado, Médico, titular do R.G. nº 
1.333.528 SSP-CE e C.P.F. nº 192.493.303-91, residente e 
domiciliado nesta capital. INTERVENIENTE/FISCALIZADOR: 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS, representada por seu 
titular Dr. Luiz Odorico Monteiro de Andrade, brasileiro, casado, 
Médico, titular do R.G. nº 1.333.528 SSP-CE e C.P.F. nº 
192.493.303-91, residente e domiciliado nesta capital. CON-
TRATADA: S. C. V. S. Comércio e Serviços de Equipamentos 
Eletrônicos Ltda, inscrita no CNPJ nº 35.213.487/0001-75, com 
sede na Rua Barão de Aracati, 2160 - Aldeota, Fortaleza-Ce, 
CEP 60115-082, doravante denominada contratada, represen-
tada pelo Sr. Ilval Barbosa Braga, brasileiro, casado, portador 
do CPF nº 306.566.806-87 e R.G. nº 93003279104 SSP-CE, 
residente e domiciliado nesta capital. RESOLVEM: Promover 
alterações no citado contrato com relação às cláusulas a seguir 
mencionadas: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO PRAZO DE VI-
GÊNCIA: Em razão deste aditivo fica prorrogado por mais 06 
(seis) meses, contados a partir de 20 de maio de 2008 de for-
ma que seu término dar-se-á em 20 de novembro de 2008, ou 
antes, deste prazo, caso o processo licitatório seja concluso, 
para isso tendo que se dar aviso prévio de 30 (trinta) dias à 
contratada. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS RECURSOS OR-
ÇAMENTÁRIOS: A cláusula sexta do contrato original correrá a 
conta de dotações consignadas no Projeto/Atividade 
25901.10.302.0035.2156.0001, Elemento de Despesa 33.90.39 
e Fonte de Recurso 212. CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem 
inalteradas as demais condições estabelecidas no contrato 
supra mencionado. E por assim terem justo, combinado o ter-
mo aditivo, ambas as partes firmam o presente termo com duas 
testemunhas que também o assinam, em 04 (quatro) vias de 
igual teor, as quais serão distribuídas entre contratante e con-
tratada para os efeitos legais. Fortaleza, 05 de maio de 2008. /XL]�2GRULFR�0RQWHLUR�GH�$QGUDGH���6(&5(7È5,2�081,&,�3$/�'(�6$Ò'(�� ,OYDO�%DUERVD�%UDJD���6��&��9��6��&20e5�&,2� (� 6(59,d26� '(� (48,3$0(1726� (/(75Ð1,&26���/7'$��TESTEMUNHAS: Ass. Ilegíveis.�
�

6(&5(7$5,$�081,&,3$/�'(�0(,2�$0%,(17(�(�&21752/(�85%$12�
 

 (;75$72�'2�7(502�'(�&203520,662�1������������celebrado entre a�Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano�- SEMAM, e MAGECON MATERIAIS�

DE CONSTRUÇÃO LTDA, em 02 de maio de 2008.�SIGNATÁ-
RIOS: Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano -          
SEMAM, representada pela sua Secretária, Daniela Valente 
Martins e MAGECON Materiais de Construção Ltda, represen-
tada por Teresinha Batista Ferreira. DA INFRAÇÃO: Exibir 
anúncios de propaganda e publicidade sem a prévia licença da 
P.M.F. SEMAM, infringindo o art. 3º, 51, I, alínea “a”, da Lei nº 
8.221/98 c/c arts. 54 e 60 da Lei nº 9.605/98, estando este 
termo vinculado ao Processo Administrativo nº 9.150/2008 - 
Auto de Constatação nº 09001 A. DO AJUSTE: A compromissá-
ria assume a obrigação de retirar os engenhos publicitários 
instalados no endereço da autuação, apontados no Auto de 
Constatação de nº 9001 A, no prazo máximo de 10 (dez) dias 
úteis, contado da data da assinatura do presente termo; A com-
promissária deverá, ainda, conforme previsto no art. 10, da Lei 
Municipal 8.692/2002, com as alterações introduzidas pela Lei 
Municipal nº 8.738, de 10 de julho de 2003 c/c Decreto Munici-
pal nº 11.484/2003, e art. 79-A, da Lei nº 9605/99, modificada 
pela Medida Provisória nº 2163-41, de 23 de agosto de 2001, 
compensar o Município de Fortaleza pela degradação ambien-
tal causada por força da infração acima descrita. Fica ajustado 
que a compromissária doará à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, a título de medida 
compensatória, valor correspondente a R$ 400,00 (quatrocen-
tos reais), a ser depositado em conta corrente do Fundo Muni-
cipal de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA (Banco do 
Brasil, c/c 9319-X, Agência nº 008-6), com a quitação após a 
juntada do comprovante de depósito nos presentes autos. A 
obrigação assumida no item 2.4 deverá ser adimplida no prazo 
de até 10 (dez) dias úteis, a contar da assinatura do presente 
termo, devendo a quitação ser dada mediante a apresentação 
e juntada de comprovante de depósito no processo ao qual 
vincula-se o presente termo. Diante do cumprimento do presen-
te ajuste, ficam suspensos os efeitos do Auto de Constatação 
nº 9001 A, respeitando a legislação ambiental em vigor. Sobre-
vindo necessidade de promover qualquer alteração no presente 
termo de compromisso, poderá o mesmo, desde que devida-
mente justificado, ser aditivado, a critério das partes. DA FIS-
CALIZAÇÃO: O presente termo de compromisso não inibe e 
nem restringe as ações de fiscalização e controle por parte da 
SEMAM, não restando prejuízo as prerrogativas do poder de 
polícia a ser por ela exercidas, como decorrência da aplicação 
da legislação ambiental e urbanista em vigor. CLÁUSULA PE-
NAL: O descumprimento de quaisquer das cláusulas constan-
tes do presente termo de compromisso implicará, a título de 
cláusula penal, no pagamento de multa diária no valor de                 
R$ 100,00 (cem reais), que será exigível enquanto perdurar a 
violação praticada. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca 
de Fortaleza, Estado do Ceará, com exclusão de qualquer 
outro, para dirimir eventuais questões provenientes do presente 
termo. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2008. ASSINA-
TURAS: Pela 6(0$0� �� 'DQLHOD� 9DOHQWH� 0DUWLQV. Pela� 0$�*(&21� 0$7(5,$,6� '(� &216758d2� /7'$� �� 7HUHVLQKD�%DWLVWD� )HUUHLUD. Das TESTEMUNHAS: Elda Ferreira Jorge 
Ayres e Elizabet Santos Freitas.  ���

 
 (;75$72�'2�7(502�'(�&203520,662�1������������celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano - SEMAM, e CEARÁ AUTO SHOP-
PING LTDA, em 02 de maio de 2008.�SIGNATÁRIOS: Secreta-
ria de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, representa-
da pela sua Secretária, Daniela Valente Martins; e Ceará Auto 
Shopping Ltda, representada por José Maria de Souza e Antô-
nio Cezar Horta Coelho. DA INFRAÇÃO: Causar poluição vi-
sual através da exibição de anúncios de propagan-
da/publicidade em desacordo com a legislação vigente, infrin-
gindo o art. 3º, 51, I, alínea “a”, da Lei nº 8.221/98 c/c arts. 54 e 
60 da Lei nº 9.605/98, estando este termo vinculado ao Pro-
cesso Administrativo nº 62.945/2007 - Auto de Constatação nº 
4015 A. DO AJUSTE: A compromissária assume a obrigação de 
regularizar os engenhos publicitários instalados no endereço da 
autuação, apontados no Auto de Constatação de nº 4015 A, no 
prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, contado da data da 
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assinatura do presente termo; O compromissário assume, 
ainda, a obrigação de, dentro do prazo acima estabelecido, 
retirar os engenhos publicitários não passíveis de regulariza-
ção; A compromissária deverá, ainda, conforme previsto no art. 
10, da Lei Municipal 8.692/2002, com alterações introduzidas 
pela Lei Municipal nº 8.738, de 10 de julho de 2003 c/c Decreto 
Municipal nº 11.484/2003, e art. 79-A, da Lei nº 9605/99, modi-
ficada pela Medida Provisória nº 2163-41, de 23 de agosto de 
2001, compensar o Município de Fortaleza pela degradação 
ambiental causada por força da infração acima descrita. Fica 
ajustado que a compromissária doará à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, a título de medida 
compensatória, valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos 
reais), a ser depositado em conta corrente do Fundo Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA (Banco do Brasil, c/c 
9319-X, Agência nº 008-6), com a quitação após a juntada do 
comprovante de depósito nos presentes autos. A obrigação 
assumida no item 2.4 deverá ser adimplida no prazo de até 05 
(cinco) dias úteis, a contar da assinatura do presente termo, 
devendo a quitação ser dada mediante a apresentação e junta-
da de comprovante de deposito no processo ao qual vincula-se 
o presente termo. Diante do cumprimento do presente ajuste, 
ficam suspensos os efeitos do Auto de Constatação nº 4015 A, 
respeitando a legislação ambiental em vigor. Sobrevindo ne-
cessidade de promover qualquer alteração no presente termo 
de compromisso, poderá o mesmo, desde que devidamente 
justificado, ser aditivado, a critério das partes. DA FISCALIZA-
ÇÃO: O presente termo de compromisso não inibe e nem res-
tringe as ações de fiscalização e controle por parte da SEMAM, 
não restando prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a 
ser por ela exercidas, como decorrência da aplicação da legis-
lação ambiental e urbanista em vigor. CLÁUSULA PENAL: O 
descumprimento de quaisquer das cláusulas constantes do 
presente termo de compromisso implicará, a título de cláusula 
penal, no pagamento de multa diária no valor de R$ 100,00 
(cem reais), que será exigível enquanto pendurar a violação 
praticada. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Forta-
leza, Estado do Ceará, com exclusão de qualquer outro, para 
dirimir eventuais questões provenientes do presente termo. 
DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2008. ASSINATURAS: 
Pela 6(0$0���'DQLHOD�9DOHQWH�0DUWLQV� Pela &($5È�$872�6+233,1*� /7'$� �� -RVp� 0DULD� GH� 6RX]D� H�$QW{QLR� &H]DU�+RUWD�&RHOKR� Das TESTEMUNHAS: Elda Ferreira Jorge Ayres 
e Vanessa Maia Rocha.  ���

 
 (;75$72�'2�7(502�'(�&203520,662�1������������celebrado entre a�Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano - SEMAM, e PEREZ E BESSA LTDA, 
em 02 de maio de 2008.�SIGNATÁRIOS: Secretaria de Meio 
Ambiente e Controle e Urbano - SEMAM, representada pela 
sua Secretária, Daniela Valente Martins; e Perez e Bessa Ltda, 
representada por Eveline Perez Bessa de Albuquerque. DOS 
IMPACTOS DO EMPREENDIMENTO: Construção de uma 
fábrica de confecções, localizada na Av. João Pessoa, nº 4149, 
Bairro Damas, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, es-
tando o presente termo vinculado ao Processo Administrativo 
nº 12.174/2008-SEMAM - solicitação de licença de instalação. 
DO AJUSTE: A compromissária assume a obrigação de obser-
var todas as condicionantes da licença de instalação a ser 
expedida pela SEMAM. Fica ajustado também que a compro-
missária requererá a licença de operação no prazo de validade 
de licença de instalação, bem como apresentará plano de ge-
renciamento de resíduos sólidos. A compromissária deverá, 
ainda, conforme previsto no art. 10, da Lei Municipal 
8.692/2002, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal 
nº 8.738, de 10 de julho de 2003 de Decreto Municipal nº 
11.484/2003, art. 36, da Lei nº 9.985/2000 e art. 79-A, da Lei nº 
9605/99, modificada pela Medida Provisória nº 2163-41, de 23 
de agosto de 2001, compensar o Município de Fortaleza pela 
degradação ambiental causada por força da implantação da 
obra e manutenção e operação da Estação de Tratamento de 
Esgoto. Fica ajustado que a compromissária doará à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, o 

valor correspondente a R$ 2.119,85 (dois mil, cento e dezenove 
reais e oitenta e cinco centavos), a ser depositado em conta 
corrente do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente - 
FUNDEMA (Banco do Brasil, c/c 9319-X, Agência nº 008-6), 
com a quitação após a juntada do comprovante de depósito 
nos presentes autos. A obrigação assumida no item 2.4 deverá 
ser adimplida no prazo de até 10 (dez) dias, a contar da assina-
tura do presente termo, dando-se quitação com a apresentação 
do comprovante de depósito bancário. Sobrevindo necessidade 
de promover qualquer alteração no presente termo de com-
promisso, poderá o mesmo, desde que devidamente justificado, 
ser aditivado, a critérios das partes. DA FISCALIZAÇÃO: O 
presente termo de compromisso não inibe e nem restringe as 
ações de fiscalização e controle por parte da SEMAM, não 
restando prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a ser 
por ela exercidas, como decorrência da aplicação da legislação 
ambiental e urbanística em vigor. CLÁUSULA PENAL: O des-
cumprimento de quaisquer das cláusulas constantes do presen-
te termo de compromisso implicará, a título de cláusula penal, 
no pagamento de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos 
e cinqüenta reais), que será exigível enquanto pendurar a vio-
lação praticada. DO FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de 
Fortaleza, Estado do Ceará, com exclusão de qualquer outro, 
para dirimir eventuais questões provenientes do presente ter-
mo. DATA DA ASSINATURA: 02 de maio de 2008. ASSINATU-
RAS: Pela 6(0$0���'DQLHOD�9DOHQWH�0DUWLQV, Pela 3(5(=�(�%(66$�/7'$����(YHOLQH�3HUH]�H�%HVVD�GH�$OEXTXHUTXH� Das 
TESTEMUNUHAS: Ricardo Correia Borges e João B. C. Neto.  ���

 
 (;75$72�'2�7(502�'(�&203520,662�1������������celebrado entre a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Controle Urbano - SEMAM, e CLAÚDIA CILEIA BAR-
BOSA LIMA - ME, em 02 de maio de 2008. SIGNATÁRIOS: 
Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, 
representada pela sua Secretária, Daniela Valente Martins; e 
Claudia Ciléia Barbosa Lima - ME, representada por Claudia 
Ciléia Barbosa Lima. DA INFRAÇÃO: Exibir anúncio publicitário 
em bem público, infringindo o art. 9º, VII, da Lei nº 8.221/98 c/c 
art. 60 da Lei nº 9.605/98, estando este termo vinculado ao 
processo administrativo acima especificado. DO AJUSTE: A 
compromissária, uma vez retirado o anúncio objeto da autua-
ção em questão, assume a obrigação de não mais causar polu-
ição visual, respeitando o disposto na legislação municipal 
afeta à matéria. A compromissária declara que está ciente 
acerca da impossibilidade de instalação de engenhos publicitá-
rios em bens públicos. A compromissária deverá, ainda, con-
forme previsto no art. 10, da Lei Municipal 8.692/2002, com as 
alterações introduzidas pela Lei Municipal nº 8.738, de 10 de 
julho de 2003 c/c Decreto Municipal nº 11.484/2003, art. 36, da 
Lei nº 9.985/2000 e art. 79-A da Lei nº 9605/99, modificada 
pela Medida Provisória nº 2163-41, de 23 de agosto de 2001, 
compensar o Município de Fortaleza pela degradação ambien-
tal causada por força da infração acima descrita. Fica ajustado 
que a compromissária doará à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Controle Urbano - SEMAM, a título de mediada 
compensatória, valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos 
reais), a ser depositado em conta corrente do Fundo Municipal 
de Defesa do Meio Ambiente - FUNDEMA (Banco do Brasil, c/c 
9319-X, Agência nº 008-6), com a quitação após a juntada de 
comprovante de depósito nos presentes autos. A obrigação 
assumida no item 2.4 deverá ser adimplida no prazo de até 15 
(quinze) dias úteis, a contar da assinatura do presente termo, 
devendo o recebimento do aludido equipamento ser atestado 
pela SEMAM, por meio do respectivo termo de doação e, em 
caso de depósito em conta-corrente, a quitação deve ser dada 
mediante a apresentação e juntada de comprovante de depósi-
to ao presente termo. Sobrevindo necessidades de promover 
qualquer alteração no presente termo de compromisso, poderá 
o mesmo, desde que devidamente justificado, ser aditivado, a 
critério da SEMAM. DA FISCALIZAÇÃO: O presente termo de 
compromisso não inibe e nem restringe as ações de fiscaliza-
ção e controle por parte da SEMAM, não restando prejuízo das 
prerrogativas do poder de polícia a ser por ela exercidas, como 
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decorrência da aplicação da legislação ambiental e urbanística 
em vigor. CLÁUSULA PENAL: O descumprimento de quaisquer 
das cláusulas constantes do presente termo de compromisso 
implicará, a título de cláusula penal, no pagamento de multa 
diária no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), que 
será exigível enquanto pendurar a violação praticada. DO FO-
RO: Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza, Estado do 
Ceará, com exclusão de qualquer outro, para dirimir eventuais 
questões provenientes do presente termo. DATA DA ASSINA-
TURA: 02 de maio de 2008. ASSINATURAS: Pela 6(0$0� ��'DQLHOD� 9DOHQWH�0DUWLQV��Pela &/$Ò',$� &,/(,$� %$5%26$�/,0$� ��0(� �� &ODXGLD�&LOpLD� %DUERVD� /LPD� Das TESTEMU-
NHAS: Elda Ferreira Jorge Ayres e Elizabet Santos Freitas. 
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� 3257$5,$�1�� �������� ��A SECRETÁRIA EXE-
CUTIVA DA REGIONAL I - SER I, no uso de suas atribuições 
legais, RESOLVE designar FRANCISCO GURGEL MOTA, 
Engenheiro Civil, para acompanhar, em colaboração com a 
Unidade de Gestão do Programa - UGP - vinculada ao Gabine-
te da Prefeita, as obras de Reforma e Construção de Centro 
Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte - CUCA da Secreta-
ria Regional I, na Barra do Ceará. Registre-se, publique-se e 
cumpra-se. GABINETE DA SECRETÁRIA EXECUTIVA REGIO-
NAL I - SER I, em 27 de maio de 2008. )UDQFLVFD�5RFLFOHLGH�)HUUHLUD�GD�6LOYD���6(&5(7È5,$�(;(&87,9$�'$�5(*,21$/�,�� ����� (;75$72� '2� 7(502� '(� &2175$72� '(��(;(&8d2�'(�2%5$�1����������',6&5,0,1$'2�12�(',�7$/�'(�&219,7(�1�����������que fazem entre si o Município 
de Fortaleza com a interveniência da Secretaria Executiva 
Regional I - SER I e a empresa CONSTRUTORA E IMOBILIÁ-
RIA JMV LTDA, vencedora da licitação (Processo Administrati-
vo nº 15915/2008 - SER I). CONTRATANTE: Secretaria Execu-
tiva Regional I - SER I, representada por sua titular, Francisca 
Rocicleide Ferreira da Silva. CONTRATADA: Construtora e 
Imobiliária JMV Ltda, representado por João Alfredo Coelho 
Gomes. FUNDAMENTAÇÃO: Fundamenta-se o presente con-
trato nas disposições contidas na Lei nº 8.666 de 21.06.1993, 
publicada no DOU de 22.06.1993, com suas alterações poste-
riores, e, em especial, nas normas e condições estabelecidas 
no Edital de Convite nº 03/2008, cuja licitação está devidamen-
te homologada e adjudicada pela titular da SER I. OBJETO: 
Contratação de empresa para a execução dos serviços de 
reforma e construção da Praça Dr. Amauri, pertencente à área 
da Secretaria Executiva Regional I. DA VIGÊNCIA E DO PRA-
ZO DE EXECUÇÃO: O contrato terá vigência de 150 (cento e 
cinqüenta) dias e o prazo para execução do objeto deste con-
trato é de 60 (sessenta) dias corridos, contados do recebimento 
da ordem de serviço. VALOR DO CONTRATO: Dá-se a este 
contrato o preço global de R$ 131.217,92 (cento e trinta e um 
mil duzentos e dezessete reais e noventa e dois centavos). 
RECURSOS FINANCEIROS: A despesa decorrente desta 
licitação correrá à conta de dotações consignadas ao Proje-
to/Atividade 15.451.0023.1081.0073; Elemento de Despesa 
4.4.90.51; Fonte de Recurso 0100 do orçamento da SER I. 
FORO: O foro do presente contrato será o da Comarca da 
Capital de Estado do Ceará, excluído qualquer outro. DATA DA 
ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de maio. ASSINAM O 
TERMO: )UDQFLVFD� 5RFLFOHLGH� )HUUHLUD� GD� 6LOYD� �� 6(&5(�7È5,$�'$�6(5�,��-RmR�$OIUHGR�&RHOKR�*RPHV��9HQtFLR�6HD�EUD�)LOKR�e�0DUFHOR�)OiYLR�0HOR�&RUUHLD�/LPD���5(35(6(1�7$17(6�'$�&2175$7$'$��VISTO: 6XODPLWD�6LOYD�GH�$EUHX���$66(6625$�-85Ë',&$���6(5�,������
 7(502� '(� +202/2*$d2� (� $'-8',&$�d2���A SECRETÁRIA EXECUTIVA REGIONAL I, com esteio 

no Decreto Municipal nº 11.976/2006 e na Lei  nº 8.666/1993, 
com as suas alterações posteriores, HOMOLOGA o Convite nº 
08/2008, referente e destinado à contratação de empresa para 
a execução dos serviços coberta do canal da Rua Eta, localiza-
do entre a Avenida L e Avenida E, no Bairro da Vila Velha - 
pertencente à área da Secretaria Executiva Regional I - SER I, 
e ADJUDICA à empresa J.R. ENGENHARIA LTDA, vencedora 
do procedimento licitatório, perfazendo o valor global de                
R$ 97.459,09 (noventa e sete mil quatrocentos e cinqüenta e 
nove reais e nove centavos). Fortaleza, 20 de maio de 2008. )UDQFLVFD� 5RFLFOHLGH� )HUUHLUD� GD� 6LOYD� �� 6(&5(7È5,$� (�;(&87,9$�'$�5(*,21$/�,������� 7(502� '(� +202/2*$d2� (� $'-8',&$�d2���A SECRETÁRIA EXECUTIVA REGIONAL I, com esteio 
no Decreto Municipal nº 11.976/2006 e na Lei  nº 8.666/1993, 
com as suas alterações posteriores, HOMOLOGA o Convite nº 
11/2008, referente e destinado à contratação de empresa para 
a execução dos serviços de reforma da Praça do Canteiro 
Central, localizada na Avenida L com Rua Quixadá Felício, Villa 
Velha - pertencente à área da Secretaria Executiva Regional I - 
SER I, e ADJUDICA à empresa J.R. ENGENHARIA LTDA, 
vencedora do procedimento licitatório, perfazendo o valor glo-
bal de R$ 48.337,72 (quarenta e oito mil trezentos e trinta e 
sete reais e setenta e dois centavos). Fortaleza, 20 de maio de 
2008. )UDQFLVFD�5RFLFOHLGH�)HUUHLUD�GD�6LOYD���6(&5(7È5,$�(;(&87,9$�'$�5(*,21$/�,������� 7(502� '(� +202/2*$d2� (� $'-8',&$�d2���A SECRETÁRIA EXECUTIVA REGIONAL I, com esteio 
no Decreto Municipal nº 11.976/2006 e na Lei  nº 8.666/1993, 
com as suas alterações posteriores, HOMOLOGA o Convite nº 
06/2008, referente e destinado à contratação de empresa para 
a execução dos serviços de reforma da Praça da Rua 12, no 
Conjunto Nova Assunção - pertencente à área da Secretaria 
Executiva Regional I - SER I, e ADJUDICA à empresa AZIMU-
TE CONSTRUÇÕES LTDA, vencedora do procedimento licita-
tório, perfazendo o valor global de R$ 28.004,55 (vinte e oito 
mil quatro reais e cinqüenta e cinco centavos). Fortaleza, 20 de 
maio de 2008. )UDQFLVFD�5RFLFOHLGH�)HUUHLUD�GD�6LOYD� ��6(�&5(7È5,$�(;(&87,9$�'$�5(*,21$/�,������� 7(502� '(� +202/2*$d2� (� $'-8',&$�d2���A SECRETÁRIA EXECUTIVA REGIONAL I, com esteio 
no Decreto Municipal nº 11.976/2006 e na Lei  nº 8.666/1993, 
com as suas alterações posteriores, HOMOLOGA o Convite nº 
07/2008, referente e destinado à contratação de empresa para 
a execução dos serviços de reforma da Praça do Contorno, 
localizada na Avenida I com, Vila Velha - pertencente à área da 
Secretaria Executiva Regional I - SER I, e ADJUDICA à empre-
sa CONSTRUTORA W2 LTDA EPP,  vencedora do procedimen-
to licitatório, perfazendo o valor global de R$ 29.052,19 (vinte e 
nove mil cinqüenta e dois reais e dezenove centavos). Fortale-
za, 20 de maio de 2008. )UDQFLVFD� 5RFLFOHLGH� )HUUHLUD� GD�6LOYD���6(&5(7È5,$�(;(&87,9$�'$�5(*,21$/�,������� 7(502� '(� +202/2*$d2� (� $'-8',&$�d2���A SECRETÁRIA EXECUTIVA REGIONAL I, com esteio 
no Decreto Municipal nº 11.976/2006 e na Lei  nº 8.666/1993, 
com as suas alterações posteriores, HOMOLOGA a Tomada de 
Preços nº 14/2007, referente e destinado à contratação de 
empresa, pessoa física ou jurídica, para a execução de obra de 
recuperação de pavimentação poliédrica em pedra tosca, pa-
vimentação poliédrica e recapeamento asfáltico de diversas 
Ruas localizadas nos seguintes Bairros: Colônia (4 varas), Vila 
Velha e Vila Ellery, pertencentes à área da Secretaria Executiva 
Regional I - SER I, e ADJUDICA à empresa COPA ENGENHA-
RIA LTDA, vencedora do procedimento licitatório, perfazendo o 
valor global de R$ 496.994,70 (quatrocentos e noventa e seis 
mil novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos). 
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Fortaleza, 15 de maio de 2008. )UDQFLVFD�5RFLFOHLGH�)HUUHLUD�GD�6LOYD���6(&5(7È5,$�(;(&87,9$�'$�5(*,21$/�,��
�

,167,7872�'(�35(9,'Ç1&,$�'2�081,&Ë3,2���
�
� 3257$5,$� 1�� �������� ��O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA - IPM, no uso de suas atribuições legais. RESOL-
VE, exonerar nos termos de art. 41, inciso I da Lei nº 6.794, de 
27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de Forta-
leza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 02 de janeiro 
de 1991, TEREZINHA TEIXEIRA RIBEIRO, matrícula nº 
08145.01, do cargo em comissão de Chefe do Serviço de Re-
gistro e Alteração Financeira, simbologia DNI.1 integrante da 
estrutura administrativa deste Instituto, constante do Quadro 
Permanente - Parte I - Cargos em Comissão, a partir do dia 
01.04.2008. GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTI-
TUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA - 
IPM, em 10 de abril de 2008. Publique-se, anote-se e cumpra-
se. )HUQDQGR�'DQWDV�GH�6DQWDQD���683(5,17(1'(17(�'2�,30�� ����� 3257$5,$� 1�� �������� ��O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, no uso de suas atribuições legais. RESOLVE, 
reconhecer a dívida do processo abaixo discriminado referente 
à Guia de Devolução do IPM/PREVIFOR, de exercício de 2006, 
no valor total de R$ 244,50 (duzentos e quarenta e quatro reais 
e cinqüenta centavos). 
 

INTERESSADO PROCESSO MESES VALOR 
Carlos Alberto 
Rodrigues 

1.05139/2007 junho a novem-
bro/2006 

 
R$ 244,50 

 
GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA DO INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO, em 27 de maio de 2008. Pu-
blique-se, anote-se e cumpra-se. )HUQDQGR�'DQWDV�6DQWDQD���683(5,17(1'(17(�'2�,30��
�

,167,7872�'5��-26e�)527$�
�

� 3257$5,$�1�������������O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, no exercício de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o inciso 
X, do artigo 57, do Regulamento Interno do Instituto Dr. José 
Frota, aprovado pelo Decreto nº 9.592 de 15.02.1995, combi-
nado com art. 186 e seguintes da Lei nº 6.794/1990. RESOL-
VE: Instaurar, Sindicância Administrativa, nos termos do art. 
191 da Lei 6.794/1990 (Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza), designando a servidora MARIA DE NAZARÉ 
RAMOS CAVALCANTE, Advogada, matrícula nº 12072.1-0, 
como Presidente, para dirigir os trabalhos, para apurar a de-
núncia apresentada no Processo Administrativo nº 13848/2007, 
contra irregularidade ocorrida neste Instituto com servidor, 
baseando-se no art. 186, da lei supra, para fins de apuração, 
devendo a sindicante apresentar relatório conclusivo e circuns-
tanciado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
publicação. Publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE 
DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - 
IJF, em 19 de maio de 2008. )UDQFLVFR�:DQGHPEHUJ�5��GRV�6DQWRV���683(5,17(1'(17(�'2�,-)������� 3257$5,$�1�������������O SUPERINTENDEN-
TE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - IJF, no exercício de 
suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o inciso 
X, do artigo 57, do Regulamento Interno do Instituto Dr. José 

Frota, aprovado pelo Decreto nº 9.592 de 15.02.1995, combi-
nado com art. 186 e seguintes da Lei nº 6.794/1990. RESOL-
VE: Instaurar, Sindicância Administrativa, nos termos do art. 
191 da Lei 6.794/1990 (Estatuto dos Servidores do Município 
de Fortaleza), designando a servidora MARIA DE NAZARÉ 
RAMOS CAVALCANTE, Advogada, matrícula nº 12072.1-0, 
como Presidente, para dirigir os trabalhos, para apurar a de-
núncia apresentada no Processo Administrativo nº 06822/2006, 
contra irregularidade supostamente ocorrida neste Instituto, 
baseando-se no art. 186, da lei supra, para fins de apuração, 
devendo a sindicante apresentar relatório conclusivo e circuns-
tanciado no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
publicação. Publique-se, registre-se e cumpra-se. GABINETE 
DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA - 
IJF,  em 21 de maio de 2008. )UDQFLVFR�:DQGHPEHUJ�5��GRV�6DQWRV���683(5,17(1'(17(�'2�,-)������� (;75$72�$2� &2175$72� '(� )251(&,0(1�72� �� &2175$72�1�� ��������� ��FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 11.251/02 e Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pregão 
Eletrônico nº 06/2008. Processo de Licitação nº 01192/2008-
IJF. CONTRATANTE: Instituto Dr. José Frota - IJF. CONTRA-
TADA: Comércio de Materiais Médicos Hospitalares MACRO-
SUL Ltda. OBJETO: Fornecimento de instrumentais cirúrgicos 
de oftalmologia. VALOR GLOBAL: R$ 3.554,46 (três mil, qui-
nhentos e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos). 
VIGÊNCIA: Vinculada ao término da garantia dada pelo fabri-
cante. CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO: Previsto no Proje-
to/Atividade nº 10.302.0031.1025.0001, Elemento de Despesa 
nº 4.4.90.52, Fonte de Recurso 5288, Seqüencial de Despesa 
nº 34, do orçamento do Instituto Dr. José Frota. FORO: Fortale-
za/Ceará. DATA DA ASSINATURA: 13.05.2008. SIGNATÁ-
RIOS: 'U��)UDQFLVFR�:DQGHPEHUJ�5RGULJXHV�GRV�6DQWRV� ��683(5,17(1'(17(� '2� ,-)�� $ODLUWRQ� -RVp� 3HOR]]R� �� 5(�35(6(17$17(�'$�&2175$7$'$��VISTO: 0{QLFD�0RXUmR�0XULQHOO\���&225'(1$'25$�'$�&*&���,-)��
�
)81'$d2�'(�&8/785$��(63257(�(�785,602�

�
� 3257$5,$� 1�� ��������� �� A PRESIDENTE DA 
FUNDAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO DE FOR-
TALEZA - FUNCET, no uso de suas atribuições legais, RE-
SOLVE, nomear nos termos do art. 11, item II da Lei nº 6.794, 
de 27.12.1990, do Estatuto dos Servidores do Município de 
Fortaleza, publicado no DOM nº 9.526 - Suplemento de 
02.01.1991, FRANCILENE RODRIGUES ALVES, para exercer 
o cargo em comissão de Diretor da Divisão Administrativa, 
simbologia DAS.2, integrante da estrutura administrativa desta 
Fundação, constante do Quadro Permanente - Parte I - Cargos 
em Comissão, a partir de 01/05/2008. GABINETE DA PRESI-
DENTE DA FUNDAÇÃO DE CULTURA, ESPORTE E TURIS-
MO DE FORTALEZA, em 27 de maio de 2008. 0DULD�GH�)iWL�PD�0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17(��VISTO: /XL]LDQQH�GH�2OLYHLUD�/LQV���35()(,7$�081,&,3$/������� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Associação Comunitária do Bairro Ellery, CNPJ nº 
12.361.572/0001-85, com sede na Rua Dr. Almeida Filho, 326, 
Vila Ellery - Fortaleza/Ce, CEP 60320-510, tendo como repre-
sentante legal seu 1º Secretário Fernando José Barbosa da 
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Silva, residente à Rua Raquel Holanda, 629, Vila Ellery - Forta-
leza-Ce, CEP 60320-540, portador do RG nº 91016001013 
SSP-CE e CPF nº 479.973.703-15. OBJETO: Premiação do 
contemplado no concurso promovido pela FUNCET, mediante o 
Edital das Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria For-
mação - Projeto: “Arte na Mureta - Um Encantado Bosque Con-
tado em Coloridos Azulejos Picotados”, em incentivo à ativida-
des de formação e capacitação de estudantes, profissionais e 
interessados em artes visuais, através da realização de even-
tos como oficiais, cursos ou seminários. As atividades devem 
ser gratuitas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 
8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrativo 
14.393/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                          
R$ 10.837,00 (dez mil, oitocentos e trinta e sete reais), em 
duas parcelas, uma equivalente a 80% (oitenta por cento) do 
incentivo, no valor de R$ 8.669,60 (oito mil, seiscentos e ses-
senta e nove reais e sessenta centavos), sendo repassada 45 
(quarenta e cinco) dias após a publicação, sendo a segunda 
parcela de valor equivalente a 20% (vinte por cento) do incenti-
vo, repassada após o repasse da primeira parcela e a entrega 
de um relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.2 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(17$�'$�)81&(7�e )HUQDQGR�-RVp�%DU�ERVD�GD�6LOYD� �����6(&5(7È5,2�'$�$662&,$d2�&208�1,7È5,$�'2�%$,552�(//(5<��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CPNJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza-Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Thiago Feijó Ponte, pessoa natural inscrita no RG 
99013006656 SSP/CE e CPF 005.954.963-77, residente na rua 
Borborema, 59, CEP 60822-140, Fortaleza-Ce. OBJETO: Pre-
miação do contemplado no concurso promovido pela FUNCET, 
mediante o Edital das Artes/2007, na área de Artes Visuais, 
categoria Formação - Projeto: “Oficina de Modelagem”, em 
incentivo à atividades de formação e capacitação de estudan-
tes, profissionais e interessados em artes visuais, através da 
realização de eventos como oficinas, cursos ou seminários. As 
atividades devem ser gratuitas. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 
Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Adminis-
trativo 14.396/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:              
R$ 10.000,00 (dez mil reais), em duas parcelas, uma equiva-
lente a 80% (oitenta por cento) do incentivo, no valor de                  
R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo repassada 45 (quarenta e 
cinco) dias após a publicação, sendo a segunda parcela de 
valor equivalente a 20% (vinte por cento) do incentivo, repas-
sada após a entrega do último relatório e comprovada a execu-
ção da contrapartida. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 
13.392.0054.1272.0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 
0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊN-
CIA: 07 (sete) meses a contar da liberação da primeira parcela, 
segundo o item 6.1.2 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. 
FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD�0HVTXLWD� GD� 6LOYD� �� 35(6,'(17$� '$� )81&(7� e 7KLDJR�)HLMy�3RQWH���35(0,$'2��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 

na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Maria Helena Silva e Vasconcelos, pessoa natural inscrita 
no RG 085826863-4 MEX e CPF 832.312.774-34, residente na 
rua Eugênio Porto, 71, Bloco B/301, Bairro José Bonifácio, CEP 
60.055.290, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação da contempla-
da no concurso promovido pela FUNCET, mediante o Edital das 
Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Formação-
Projeto: “Recriar o Mundo”, em incentivo à atividades de forma-
ção e capacitação de estudantes, profissionais e interessados 
em artes visuais, através da realização de eventos como ofici-
nas, cursos ou seminários. As atividades devem ser gratuitas. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modali-
dade concurso - Proc. Administrativo 14.402/2008. VALOR E 
FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 12.000,00 (doze mil reais), em 
duas parcelas, uma equivalente a 80% (oitenta por cento) do 
incentivo, no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos re-
ais), sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a publi-
cação, sendo a segunda parcela de valor equivalente a 20% 
(vinte por cento) do incentivo, repassada após a entrega do 
último relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.2 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HV���������������TXLWD� GD� 6LOYD� �� 35(6,'(17$�'$� )81&(7�e 0DULD�+HOHQD�6LOYD� H� 9DVFRQFHORV� �� 35(0,$'$�� DATA: 20 de maio de 
2008. ���

 
 (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CPNJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza-Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Eusébio Gomes de Melo, pessoa natural inscrita no RG 
98010281127 SSP/CE e CPF 159.238.602-44, residente na 
Rua Barão de Aratanha, 375, A, Centro, CEP 60500070, Forta-
leza-Ce. OBJETO: Premiação do contemplado no concurso 
promovido pela FUNCET, mediante o Edital das Artes/2007, na 
área de Artes Visuais, categoria Exposição - Projeto: “Xiquexi-
que”, em incentivo a projetos de exposição inédita em espaços 
convencionais ou não de Fortaleza, preferencialmente em 
locais públicos e gratuitos de forma a alcançar um público am-
plo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - 
modalidade concurso - Proc. Administrativo 14.353/2008. VA-
LOR E FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil re-
ais), em duas parcelas, uma equivalente a 80% (oitenta por 
cento) do incentivo, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais), sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a 
publicação, sendo a segunda parcela de valor equivalente a 
20% (vinte por cento) do incentivo, repassada após a entrega 
do último relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.2 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17$�'$�)81&(7�e (XVpELR�*RPHV�GH�0HOR���35(0,$'2��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662��1�������������(',7$/�'$6�$57(6��������
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
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FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Sociedade de Pesquisa e Administração de Museu, conhe-
cida simplesmente por SOCIPAM, inscrita no CNPJ 
12.460.812/0001-07, com sede na Rua Professor João Bosco, 
560, Bairro Rodolfo Teófilo, CEP 60.430-690, Fortaleza-Ce, 
neste ato representada por seu Presidente, Miguel Ângelo de 
Azevedo, pessoa natural inscrita no RG 94002072023 SSP/CE 
(2ª via) e CPF 002.690.933-20. OBJETO: Premiação da con-
templada no concurso promovido pela FUNCET, mediante o 
Edital das Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Ex-
posição - Projeto: “Fortaleza Contando Sua História”, em incen-
tivo a projetos de exposição inédita em espaços convencionais 
ou não de Fortaleza, preferencialmente em locais públicos e 
gratuitos de forma a alcançar um público amplo. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso 
- Proc. Administrativo 14.320/2008. VALOR E FORMA DE 
PREMIAÇÃO: R$ 14.087,00 (catorze mil e oitenta e sete reais), 
em duas parcelas, uma equivalente a 80% (oitenta por cento) 
do incentivo, no valor de R$ 11.269,60 (onze mil, duzentos e 
sessenta e nove reais e sessenta centavos), sendo repassada 
45 (quarenta e cinco) dias após a publicação, sendo a segunda 
parcela de valor equivalente a 20% (vinte por cento) do incenti-
vo, repassada após a entrega do último relatório e comprovada 
a execução da contrapartida. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemento de Despesa 
339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da 
FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses a contar da liberação da 
primeira parcela, segundo o item 6.1.2 do Edital das Artes de 
Artes Visuais 2007. FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD� GD� 6LOYD� �� 35(6,'(17$� '$������������)81&(7�e 0LJXHO�ÆQJHOR�GH�$]HYHGR� ��5(35(6(17$17(�'$�62&,3$0��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Lindemberg Jardim de Freitas - ME, sendo o título do es-
tabelecimento Flexos Artes, inscrita no CNPJ nº 07.242.328/ 
0001-63, com sede na Rua Monsenhor Tabosa, 111, 1º Andar - 
Praia de Iracema - Fortaleza-Ce, representado por seu Proprie-
tário Lindemberg Jardim de Freitas, residente à Rua Agapito 
dos Santos, 631 - Centro - Fortaleza-Ce, RG nº 92002056870, 
CPF nº 510.883.553-15. OBJETO: Premiação do contemplado 
no concurso promovido pela FUNCET, mediante o Edital das 
Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Exposição - 
Projeto: “Exposição Chico Rabelo”, em incentivo a projetos de 
exposição inédita em espaços convencionais ou não de Forta-
leza, preferencialmente em locais públicos e gratuitos de forma 
a alcançar um público amplo. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrati-
vo 14.395/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                            
R$ 17.723,20 (dezessete mil, setecentos e vinte e três reais e 
vinte centavos), em duas parcelas, uma equivalente a 80% 
(oitenta por cento) do incentivo, no valor de R$ 14.178,56 (ca-
torze mil cento e setenta e oito reais e cinqüenta e seis centa-
vos), sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a publi-
cação, sendo a segunda parcela de valor equivalente a 20% 
(vinte por cento) do incentivo, repassada após a entrega do 
último relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa: 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 

meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.2 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17$�'$�)81&(7�e /LQGHPEHUJ�-DUGLP�GH� )UHLWDV� �� 0(� �� 5(35(6(17$17(� '$� )/(;26� $57(6��
DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO:  João Bosco Lisboa de Morais, pessoa natural portadora 
do RG 99010006981 SSP/CE e CPF 214.483.023-15, residente 
na Rua 505, casa 97, Bairro São Cristóvão, CEP 60040-260. 
OBJETO: Premiação do contemplado no concurso promovido 
pela FUNCET, mediante o Edital das Artes/2007, na área de 
Artes Visuais, categoria Exposição - Projeto: “Varal ao Vento”, 
em incentivo a projetos de exposição inédita em espaços con-
vencionais ou não de Fortaleza, preferencialmente em locais 
públicos e gratuitos de forma a alcançar um público amplo. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modali-
dade concurso - Proc. Administrativo 14.350/2008. VALOR E 
FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 19.709,00 (dezenove mil, sete-
centos e nove reais), em duas parcelas, uma equivalente a 
80% (oitenta por cento) do incentivo, no valor de R$ 15.767,20 
(quinze mil setecentos e sessenta e sete reais e vinte centa-
vos), sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a publi-
cação, sendo a segunda parcela de valor equivalente a 20% 
(vinte por cento) do incentivo, repassada após a entrega do 
último relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.2 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17$�'$�)81&(7�e -RmR�%RVFR�/LVERD�GH�0RUDLV���35(0,$'2��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Ana Cecília Araújo Soares de Souza, pessoa natural porta-
dora do RG 99002233605 SSP/CE e CPF 913.081.863-04, 
residente na Rua Marechal Deodoro, 755, apto. 404-B, CEP 
60020-060, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação da contempla-
da no concurso promovido pela FUNCET, mediante o Edital das 
Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Publicação - 
Projeto: “Reticência... Crítica de Arte”, em incentivo a publica-
ções inéditas, em qualquer mídia, que divulguem e provoquem 
a produção em artes visuais em Fortaleza, fomentem a pesqui-
sa e façam uma reflexão crítica do panorama das artes visuais 
na cidade. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 
- modalidade concurso - Proc. Administrativo 14.451/2008. 
VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), em duas parcelas, uma equivalente a 80% (oitenta por 
cento) do incentivo, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 
sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação, 
sendo a segunda parcela de valor equivalente a 20% (vinte por 
cento) do incentivo, repassada após a entrega do último relató-
rio e comprovada a execução da contrapartida. DOTAÇÃO 
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ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemen-
to de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 
2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses a contar da 
liberação da primeira parcela, segundo o item 6.1.4 do Edital 
das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: Fortaleza-Ceará. SIG-
NATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(1�7$� '$� )81&(7� e $QD� &HFtOLD� $UD~MR� 6RDUHV� GH� 6RX]D� ��35(0,$'$��DATA: 20 de maio de 2008. ���

 
 (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Robézio de Oliveira Marques, pessoa natural portadora do 
RG 93010038833 SSP/CE (2ª via) e CPF 759.033.183-04, 
residente na Rua Dr. Periguari, 230, Bairro Antonio Bezerra, 
CEP 60360-600, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do con-
templado no concurso promovido pela FUNCET, mediante o 
Edital das Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Pu-
blicação - Projeto: “...Entregue as Moscas”, em incentivo a 
publicações inéditas, em qualquer mídia, que divulguem e 
provoquem a produção em artes visuais em Fortaleza, fomen-
tem a pesquisa e façam uma reflexão critica do panorama das 
artes visuais na cidade. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, 
IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrativo 
14.443/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                                  
R$ 14.760,00 (catorze mil, setecentos e sessenta reais), em 
duas parcelas, uma equivalente a 80% (oitenta por cento) do 
incentivo, no valor de R$ 11.808,00 (onze mil, oitocentos e oito 
reais), sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a 
publicação, sendo a segunda parcela de valor equivalente a 
20% (vinte por cento) do incentivo, repassada após a entrega 
do último relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.4 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17$�'$�)81&(7�e 5REp]LR�GH�2OLYHLUD�0DUTXHV���35(0,$'2��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Mariana Amorim Smith, pessoa natural portadora do RG: 
98002307058 SSP-CE (2ª via) e CPF: 855.103.003-53, resi-
dente na Rua Prof. Dias da Rocha, 190, apto. 201, CEP: 
60170-310, Fortaleza-Ce, acompanhada da instituição parceira 
Alumbramento Produções Cinematográficas Ltda., inscrita no 
CPNJ: 08.254.467/0001-70, com sede na Rua: Viriato Ribeiro, 
1700, Bela Vista, CEP: 60442-640, Fortaleza-Ce, neste ato 
representado por sua Sócia-Administradora Thaís de Campos 
Alberto Silva, portadora do RG 200010331795 SSP-CE e CPF, 
916.833.603-97. OBJETO: Premiação do contemplado no con-
curso promovido pela FUNCET, mediante o Edital das Ar-
tes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Publicação - Pro-
jeto: “Revista de Artes por 1 Fio”, em incentivo a publicações 
inéditas, em qualquer mídia, que divulguem e provoquem a 
produção em artes visuais em Fortaleza, fomentem e pesquisa 
e façam uma reflexão critica do panorama das artes visuais na 

cidade. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - 
modalidade concurso - Proc. Administrativo 14.438/2008. VA-
LOR E FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil re-
ais), em duas parcelas, uma equivalente a 80% (oitenta por 
cento) do incentivo, no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil 
reais), sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a 
publicação, sendo a segunda parcela de valor equivalente a 
20% (vinte por cento) do incentivo, repassada após a entrega 
do último relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.4 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(17$�'$�)81&(7��0DULDQD�$PRULP�6PLWK��� 35(0,$'$� e 7KDtV� GH� &DPSRV� $OEHUWR� 6LOYD� �� 6Ï&,$�$'0,1,675$'25$� '2� $/80%5$0(172� 352'8d®(6�&,1(0$72*5È),&$6�/7'$��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Maria do Socorro de Souza Rodrigues, pessoa física, ins-
crita no RG: 3037795-1 SSP-SE e CPF: 195.810.334-91, resi-
dente na Rua Oito de Setembro, 1444, bloco G, apto. 269, 
CEP: 60175-210, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do con-
templado no concurso promovido pela FUNCET, mediante o 
Edital das Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Pes-
quisa e Produção - Projeto: “Arte Bruta Bruta Arte” em incentivo 
a pesquisa teórica e a projetos de produção em Artes Visuais.  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modali-
dade concurso - Proc. Administrativo 14.404/2008. VALOR E 
FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 12.790,00 (doze mil setecentos e 
noventa reais), em duas parcelas, uma equivalente a 80% 
(oitenta por cento) do incentivo, no valor de R$ 10.232,00 (dez 
mil, duzentos e trinta e dois reais), sendo repassada 45 (qua-
renta e cinco) dias após a publicação, sendo a segunda parcela 
de valor equivalente a 20% (vinte por cento) do incentivo, re-
passada após a entrega do último relatório e comprovada a 
execução da contrapartida. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemento de Despesa 
339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da 
FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses a contar da liberação da 
primeira parcela, segundo o item 6.1.1 do Edital das Artes de 
Artes Visuais 2007. FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD� GD� 6LOYD� �� 35(6,'(17$� '$�������������)81&(7�e 0DULD�GR�6RFRUUR�GH�6RX]D�5RGULJXHV���35(0,�$'$��DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Carlos Alberto Bernado de Souza, pessoa física, inscrita 
no RG: 91017004229 SSP-CE e CPF: 464.536.793-53, resi-
dente à Rua Tenente Eliezer Costa, 302, Barra do Ceará, CEP: 
60.330-080, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do contempla-
do no concurso promovido pela FUNCET, mediante o Edital das 
Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Pesquisa e 
Produção - Projeto: “Pino do Meio Dia”, em incentivo a pesqui-
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sa teórica e a projetos de produção em Artes Visuais. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade 
concurso - Proc. Administrativo 14.423/2008. VALOR E FORMA 
DE PREMIAÇÃO: R$ 15.092,45 (quinze mil, noventa e dois    
reais e quarenta e cinco centavos), em duas parcelas, uma 
equivalente a 80% (oitenta por cento) do incentivo, no valor de 
R$ 12.073,96 (doze mil, setenta e três reais e noventa e seis 
centavos), sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a 
publicação, sendo a segunda parcela de valor equivalente a 
20% (vinte por cento) do incentivo, repassada após a entrega 
do último relatório e comprovada a execução da contrapartida. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da liberação da primeira parcela, segundo o 
item 6.1.1 do Edital das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: 
Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HV�����������������TXLWD� GD�6LOYD� �� 35(6,'(17$�'$�)81&(7�e &DUORV�$OEHU��������������WR� %HUQDGR� GH� 6RX]D� �� 35(0,$'2�� DATA: 20 de maio de 
2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Sabyne Cavalcanti Leitão, pessoa física, inscrita no RG: 
8903002016503 SSP-CE e CPF: 320.453.103-10, residente à 
Rua Paula Ney, 55, Aldeota, CEP: 60.140-200, Fortaleza-Ce. 
OBJETO: Premiação do contemplado no concurso promovido 
pela FUNCET, mediante o Edital das Artes/2007, na área de 
Artes Visuais, categoria Pesquisa e Produção - Projeto: “Gravu-
ra Expandida”, em incentivo a pesquisa teórica e a projetos de 
produção em Artes Visuais. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrati-
vo 14.427/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                     
R$ 19.698,75 (dezenove mil, seiscentos e noventa e oito reais 
e setenta e cinco centavos), em duas parcelas, uma equivalen-
te a 80% (oitenta por cento) do incentivo, no valor de                        
R$ 15.759,00 (quinze mil, setecentos e cinqüenta e nove reais), 
sendo repassada 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação, 
sendo a segunda parcela de valor equivalente a 20% (vinte por 
cento) do incentivo, repassada após a entrega do último relató-
rio e comprovada a execução da contrapartida. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemen-
to de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 
2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses a contar da 
liberação da primeira parcela, segundo o item 6.1.1 do Edital 
das Artes de Artes Visuais 2007. FORO: Fortaleza-Ceará. SIG-
NATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(1�7$� '$� )81&(7� e 6DE\QH� &DYDOFDQWL� /HLWmR� �� 35(0,$'2��
DATA: 20 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Ticiano Pereira Monteiro, pessoa física, inscrita no RG: 
98002352983 SSP-CE e CPF: 921.261.893-68, residente à 
Rua Barbosa de Freitas, 941, apto. 2102, Meireles, CEP: 
60.165-070, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do contempla-
do no concurso promovido pela FUNCET, mediante o Edital das 
Artes/2007, na área de Artes Visuais, categoria Pesquisa e 

Produção - Projeto: “Chão de Estrelas,” em incentivo a pesqui-
sa teórica e a projetos de produção em Artes Visuais. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade 
concurso - Proc. Administrativo 14.431/2008. VALOR E FORMA 
DE PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em duas par-
celas, uma equivalente a 80% (oitenta por cento) do incentivo, 
no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo repassa-
da 45 (quarenta e cinco) dias após a publicação, sendo a se-
gunda parcela de valor equivalente a 20% (vinte por cento) do 
incentivo, repassada após a entrega do último relatório e com-
provada a execução da contrapartida. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemento de Des-
pesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da 
FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses a contar da liberação da 
primeira parcela, segundo o item 6.1.1 do Edital das Artes de 
Artes Visuais 2007. FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD� 0HVTXLWD� GD� 6LOYD� �� 35(6,'(17$� '$������������)81&(7�e 7LFLDQR�3HUHLUD�0RQWHLUR���35(0,$'2��DATA: 20 
de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Maria Gorete Maia Vasconcelos, pessoa natural inscrita no 
RG: 96010018365 SSP-CE e CPF: 707.361.893-00, residente 
na Rua 19, 91, Bairro: Cidade Oeste, CEP: 60.351-650, Forta-
leza-Ce. OBJETO: Premiação do contemplado no concurso 
promovido pela FUNCET, Edital das Artes/2007, na área de 
Dança, categoria Quarta em Movimento - Projeto: “Vidas Se-
cas”, em incentivo a produção artística na área de dança atra-
vés da seleção de espetáculos ou performance de dança pro-
postos por artistas, grupos e companhias em atividade em 
Fortaleza para compor o programa anual do Projeto Quarta em 
Movimento, mantido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Os 
espetáculos ou performances propostos devem estar associa-
dos a uma pesquisa em dança e ter a duração mínima de 30 
minutos, como dispõe o item 1.1 do respectivo Edital. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade 
concurso - Proc. Administrativo 14.555/2008. VALOR E FORMA 
DE PREMIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
em parcela única repassada até 45 (quarenta e cinco) dias 
úteis após a publicação, como dispõe o item 10.3 do respectivo 
Edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054. 
1272.0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Proje-
to: Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da data de sua publicação. FORO: Fortaleza-
Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17$�'$�)81&(7�e 0DULD�*RUHWH�0DLD�9DVFRQFH�ORV���35(0,$'$��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Ana Lucia Brancante Machado, pessoa natural inscrita no 
RG: 99010330819 SSP-CE e CPF: 763.937.557-68, residente 
na Rua Andrade Furtado, 1069, apto. 502, Bairro: Papicu,  
CEP: 60190-070, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do con-
templado no concurso promovido pela FUNCET, Edital das 
Artes/2007, na área de Dança, categoria Quarta em Movimento 
- Projeto: “Entretantos”, em incentivo a produção artística na 



',È5,2�2),&,$/�'2�081,&Ë3,2�
)257$/(=$�����'(�-81+2�'(������ 7(5d$�)(,5$���3È*,1$����
  
área de dança através da seleção de espetáculos ou perfor-
mance de dança propostos por artistas, grupos e companhias 
em atividade em Fortaleza para compor o programa anual do 
Projeto Quarta em Movimento, mantido pela Prefeitura Munici-
pal de Fortaleza. Os espetáculos ou performances propostos 
devem estar associados a uma pesquisa em dança e ter a 
duração mínima de 30 minutos, como dispõe o item 1.1 do 
respectivo Edital. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 
8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrativo 
14.673/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos reais), em parcela única repassada até 
45 (quarenta e cinco) dias úteis após a publicação, como dis-
põe o item 10.3 do respectivo Edital. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemento de Des-
pesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da 
FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses a contar da data de sua 
publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(17$�'$�)81&(7�e $QD�/XFLD�%UDQFDQWH�0DFKDGR� �� 35(0,$'$��DATA: 26 de maio 
de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Joana Izabel Alves Vale, pessoa natural inscrita no RG: 
2005009087291 SSP-CE e CPF: 027.683.633-24, residente na 
Rua Waldemar Holanda, 163, Bairro: João XXIII, CEP: 60525-
620, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do contemplado no 
concurso promovido pela FUNCET, Edital das Artes/2007, na 
área de Dança, categoria Quarta em Movimento - Projeto: “Que 
Liberta”, em incentivo a produção artística na área de dança 
através da seleção de espetáculos ou performance de dança 
propostos por artistas, grupos e companhias em atividade em 
Fortaleza para compor o programa anual do Projeto Quarta em 
Movimento, mantido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Os 
espetáculos ou performances propostos devem estar associa-
dos a uma pesquisa em dança e ter a duração mínima de 30 
minutos, como dispõe o item 1.1 do respectivo Edital. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade 
concurso - Proc. Administrativo 14.554/2008. VALOR E FORMA 
DE PREMIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
em parcela única repassada até 45 (quarenta e cinco) dias 
úteis após a publicação, como dispõe o item 10.3 do respectivo 
Edital. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054. 
1272.0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Proje-
to: Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da data de sua publicação. FORO: Fortaleza-
Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17$� '$� )81&(7� e -RDQD� ,]DEHO� $OYHV� 9DOH� ��35(0,$'$��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Edmar Junior Cândido de Andrade, pessoa natural inscrita 
no RG: 98024027910 SSP-CE e CPF: 853.372.003-30, resi-
dente na Avenida da Universidade, 2642, Bairro: Benfica, CEP: 
60020-180, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do contempla-
do no concurso promovido pela FUNCET, Edital das Ar-
tes/2007, na área de Dança, categoria Quarta em Movimento - 

Projeto: “Respiro”, em incentivo a produção artística na área de 
dança através da seleção de espetáculos ou performance de 
dança propostos por artistas, grupos e companhias em ativida-
de em Fortaleza para compor o programa anual do Projeto 
Quarta em Movimento, mantido pela Prefeitura Municipal de 
Fortaleza. Os espetáculos ou performances propostos devem 
estar associados a uma pesquisa em dança e ter a duração 
mínima de 30 minutos, como dispõe o item 1.1 do respectivo 
Edital. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - 
modalidade concurso - Proc. Administrativo 14.552/2008. VA-
LOR E FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e qui-
nhentos reais), em parcela única repassada até 45 (quarenta e 
cinco) dias úteis após a publicação, do Contrato de Premiação 
e Compromisso, como dispõe o item 10.3 do respectivo Edital. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272. 
0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: 
Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) 
meses a contar da data de sua publicação. FORO: Fortaleza-
Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD� ��35(6,'(17$�'$�)81&(7�e (GPDU�-XQLRU�&kQGLGR�GH�$Q�GUDGH���35(0,$'2��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Felipe Augusto de Araújo Teixeira, pessoa natural inscrita 
no RG: 2001010182780 SSP-CE e CPF: 018.234.493-28, resi-
dente na Rua Costa Freire, 1094, Bairro: Vila Pery, CEP: 
60730-590, Fortaleza-Ce, acompanhado da instituição parceira, 
Centro de Estudos Aplicados de Juventude-  CEAJ, sociedade 
civil sem fins lucrativos inscrita no CNPJ: 07.771.923/0001-96, 
com sede na Rua Saldanha Marinho, 815, Bairro: Fátima, CEP: 
60040-280, Fortaleza-Ce, neste ato representado por sua Co-
ordenadora Executiva, Monsalisa Soares Lopes, portadora do 
RG: 2000029098441 SSP-CE e CPF: 008.953.623-17. OBJE-
TO: Premiação do contemplado no concurso promovido pela 
FUNCET, Edital das Artes/2007, na área de Dança, categoria 
Quarta em Movimento - Projeto: “Umas Doces Lágrimas e é 
Carona”, em incentivo a produção artística na área de dança 
através da seleção de espetáculos ou performance de dança 
propostos por artistas, grupos e companhias em atividade em 
Fortaleza para compor o programa anual do Projeto Quarta em 
Movimento, mantido pela Prefeitura Municipal de Fortaleza. Os 
espetáculos ou performances propostos devem estar associa-
dos a uma pesquisa em dança e ter a duração mínima de 30 
minutos, como dispõe o item 1.1 do respectivo Edital. FUNDA-
MENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade 
concurso - Proc. Administrativo 14.546/2008. VALOR E FORMA 
DE PREMIAÇÃO: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 
em parcela única repassada até 45 (quarenta e cinco) dias 
úteis após a publicação, do Contrato de Premiação e Compro-
misso, como dispõe o item 10.3 do respectivo Edital. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, 
Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, 
orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 07 (sete) meses a 
contar da data de sua publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. 
SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,�'(17$� '$� )81&(7�� )HOLSH� $XJXVWR� GH� $UD~MR� 7HL[HLUD� ��35(0,$'2� e 0RQDOLVD� 6RDUHV� /RSHV� �� &225'(1$'25$�(;(&87,9$� '2� &(1752� '(� (678'26� $3/,&$'26� '(�-89(178'(��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
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inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Associação Brincantes da Companhia Vata - ABC Vata, 
pessoa jurídica inscrita no CNPJ: 08.286.438/0001-90, com 
sede na Rua Senador Almino, 233-A, Praia de Iracema, CEP: 
60.060-220, Fortaleza-Ce, representado neste ato por sua 
Presidenta, Silvia Maria Silton Pinheiro, pessoa natural inscrita 
no RG: 2002002239636 SSP-CE e CPF: 143.198.373-04, resi-
dente na Rua Riachuelo, 720, Papicu, CEP: 60175-205, Fotale-
za-Ce. OBJETO: Premiação do contemplado no concurso pro-
movido pela FUNCET, Edital das Artes/2007, na área de Dan-
ça, categoria Manutenção de Artista ou Grupo de Dança - Pro-
jeto: “Manutenção da Companhia Vatá”, em incentivo a produ-
ção artística, a sua divulgação, a formação e o aperfeiçoamen-
to artístico e técnico de bailarinos e coreógrafos, como dispõe a 
item 1.1 do respectivo Edital. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 
22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrati-
vo 14.606/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                         
R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em duas parcelas, a primei-
ra equivalente a 80% (oitenta por cento)  do valor total do proje-
to, R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), sendo repassado 
até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Contrato de Pre-
miação e Compromisso, sendo a segunda parcela no valor de 
20% (vinte por cento) do valor total do projeto sendo repassada 
após a entrega do segundo relatório que acontecerá no final do 
primeiro semestre de execução  do projeto e após a comprova-
ção da execução das contrapartidas e das atividades previstas 
para esse período. (como dispõe o item 10.2 do Edital). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, 
Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, 
orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a 
contar da data de sua publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. 
SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,�'(17$� '$� )81&(7� e 6LOYLD� 0DULD� 6LOWRQ� 3LQKHLUR� �� $%&�9$7$���35(0,$'$��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Paulo José Alencar da Silva, pessoa natural inscrita no 
RG: 94021003422 SSP-CE (2ª via) e CPF: 774.459.883-00, 
residente na Rua Olívio Câmara, n° 200, Bairro: Benfica, CEP: 
60.040-130, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do contempla-
do no concurso promovido pela FUNCET, Edital das Ar-
tes/2007, na área de Dança, categoria Manutenção de Artista 
ou Grupo de Dança - Projeto: “94021003422 SSP-CE”, em 
incentivo a produção artística, a sua divulgação, a formação e o 
aperfeiçoamento artístico e técnico de bailarinos e coreógrafos, 
como dispõe o item 1.1 do respectivo Edital. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - 
Proc. Administrativo 14.625/2008. VALOR E FORMA DE PRE-
MIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em duas parcelas, a 
primeira equivalente a 80% (oitenta por cento)  do valor total do 
projeto, R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo repassado 
até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Contrato de Pre-
miação e Compromisso, sendo a segunda parcela no valor de 
20% (vinte por cento) do valor total do projeto sendo repassada 
após a entrega do segundo relatório que acontecerá no final do 
primeiro semestre de execução  do projeto e após a comprova-
ção da execução das contrapartidas e das atividades previstas 
para esse período. (como dispõe o item 10.2 do Edital). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, 
Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, 
orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a 

contar da data de sua publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. 
SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,�'(17$�'$�)81&(7�e 3DXOR�-RVp�$OHQFDU�GD�6LOYD� ��35(�0,$'2��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Andanças Produções Artísticas Ltda, pessoa jurídica inscri-
ta no CNPJ: 86.903.846/0001-57, com sede na Rua Clarindo 
Pereira, 1041, Bairro: Edson Queiroz, CEP: 60834-200, Forta-
leza-Ce, neste ato representado por sua Sócia-Gerente, Sâmia 
Regina de Albuquerque Bittencourt, portadora do RG: 
261651692 SSP-CE e CPF: 781.166.433-04, residente na Rua 
Aratuba, 1-A, Bairro: Benfica, CEP: 60.040-540, Fortaleza-Ce. 
OBJETO: Premiação do contemplado no concurso promovido 
pela FUNCET, Edital das Artes/2007, na área de Dança, cate-
goria Manutenção de Artista ou Grupo de Dança - Projeto: 
“Andando em Boa Companhia”, em incentivo a produção artís-
tica, a sua divulgação, a formação e o aperfeiçoamento artístico 
e técnico de bailarinos e coreógrafos, como dispõe a item 1.1 
do respectivo Edital. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, 
Lei 8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrativo 
14.638/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                        
R$ 38.000,00 (trinta e oito mil, reais), em duas parcelas, a pri-
meira equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total do 
projeto, R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais), sendo 
repassado até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Con-
trato de Premiação e Compromisso, sendo a segunda parcela 
no valor de 20% (vinte por cento) do valor total do projeto sen-
do repassada após a entrega do segundo relatório que aconte-
cerá no final do primeiro semestre de execução do projeto e 
após a comprovação da execução das contrapartidas e das 
atividades previstas para esse período. (como dispõe o item 
10.2 do Edital). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 
13.392.0054.1272.0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 
0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação. 
FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(17$�'$�)81&(7�e 6kPLD�5H�JLQD� GH� $OEXTXHUTXH� %LWWHQFRXUW� �� 6Ï&,$�*(5(17(� '$�$1'$1d$6�352'8d®(6�$57,67,&$6�/7'$���35(0,$'$��
DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Maria das Graças Almeida Martins, pessoa natural inscrita 
no RG: 2000010372912 SSP-CE (2ª via) e CPF: 107.255.633-
20, residente na Rua Santos Dumont, n° 6915/502, Bairro: 
Papicu, CEP: 60190-800, Fortaleza-Ce, acompanhada da insti-
tuição parceira, Quitanda das Artes Agência e Produtora Cultu-
ral Ltda., CNPJ n° 08.947.127/0001-24, com sede na Rua Ba-
rão do Rio Branco, 1071, sala 1205, Centro, Fortaleza-Ce, 
CEP: 60025-903, representado neste ato por sua Sócia Admi-
nistradora Maria Cristiane Sousa Pires, residente na Rua Oli-
veira Filho, 1308, Vicente Pinzon, Fortaleza-Ce, CEP: 60.181-
810 portadora do RG 2004010057637 SSP-CE e CPF 
973.930.613-68. OBJETO: Premiação do contemplado no con-
curso promovido pela FUNCET, Edital das Artes/2007, na área 
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de Dança, categoria Manutenção de Artista ou Grupo de Dança 
- Projeto: “Manutenção do Grupo Tablado”, em incentivo a 
produção artística, a sua divulgação, a formação e o aperfeiço-
amento artístico e técnico de bailarinos e coreógrafos, como 
dispõe a item 1.1 do respectivo Edital. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - Proc. 
Administrativo 14.647/2008. VALOR E FORMA DE PREMIA-
ÇÃO: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em duas parcelas, a 
primeira equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total do 
projeto, R$ 32.000,00 (trinta e oito mil reais), sendo repassado 
até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do Contrato de Pre-
miação e Compromisso, sendo a segunda parcela no valor de 
20% (vinte por cento) do valor total do projeto sendo repassada 
após a entrega do segundo relatório que acontecerá no final do 
primeiro semestre de execução  do projeto e após a comprova-
ção da execução das contrapartidas e das atividades previstas 
para esse período. (como dispõe o item 10.2 do Edital). DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, 
Elemento de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, 
orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a 
contar da data de sua publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. 
SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,�'(17$� '$� )81&(7�� 0DULD� GDV� *UDoDV� $OPHLGD� 0DUWLQV� ��35(0,$'$�e 0DULD�&ULVWLDQH�6RXVD�3LUHV���48,7$1'$�'$6�$57(6�$*Ç1&,$�(�352'8725$�&8/785$/�/7'$��DATA: 
26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DO: Marcos Fauler Silva de Freitas, pessoa natural inscrita no 
RG: 93010027181 SSP-CE (2ª via) e CPF: 614.627.723-15, 
residente na Rua Major Celestino, n° 1126, Bairro: Antonio 
Bezerra, CEP: 60.361-030, Fortaleza-Ce, acompanhada da 
instituição parceira, Quitanda das Artes Agência e Produtora 
Cultural Ltda, CNPJ n° 08.947.127/0001-24, com sede na Rua 
Barão do Rio Branco, 1071, sala 1205, Centro, Fortaleza-Ce, 
CEP: 60025-903, representado neste ato por sua Sócia Admi-
nistradora Maria Cristiane Sousa Pires, residente na Rua Oli-
veira Filho, 1308, Vicente Pinzon, Fortaleza-Ce, CEP: 60.181-
810 portadora do RG 2004010057637 SSP-CE e CPF 
973.930.613-68. OBJETO: Premiação do contemplado no con-
curso promovido pela FUNCET, Edital das Artes/2007, na área 
de Dança, categoria Manutenção de Artista ou Grupo de Dança 
- Projeto: “Companhia Dita”, em incentivo a produção artística, 
a sua divulgação, a formação e o aperfeiçoamento artístico e 
técnico de bailarinos e coreógrafos, como dispõe a item 1.1 do 
respectivo Edital. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 
8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrativo 
14.655/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                              
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em duas parcelas, a primeira 
equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total do projeto, 
R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), sendo repassado até 30 
(trinta) dias úteis após a publicação do Contrato de Premiação 
e Compromisso, sendo a segunda parcela no valor de 20% 
(vinte por cento) do valor total do projeto sendo repassada após 
a entrega do segundo relatório que acontecerá no final do pri-
meiro semestre de execução  do projeto e após a comprovação 
da execução das contrapartidas e das atividades previstas para 
esse período. (como dispõe o item 10.2 do Edital). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemen-
to de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 
2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da 
data de sua publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁ-
RIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(17$�'$�)81&(7���0DUFRV )DXOHU�6LOYD�GH�)UHLWDV���35(0,$'2�e 0D�ULD�&ULVWLDQH�6RXVD�3LUHV� ��48,7$1'$�'$6�$57(6�$*Ç1�

&,$�(�352'8725$�&8/785$/�/7'$��DATA: 26 de maio de 
2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Andréa Sales de Carvalho, pessoa natural inscrita no RG: 
93015096874 SSP-CE (2ª via) e CPF: 427.483.993-15, resi-
dente na Rua Giselda Cisne, n° 24, Bairro: Cidade 2000, CEP: 
60.190-460, Fortaleza-Ce. OBJETO: Premiação do contempla-
do no concurso promovido pela FUNCET, Edital das Artes/ 
2007, na área de Dança, categoria Manutenção de Artista ou 
Grupo de Dança - Projeto: “O Caminho das Mãos Vazias”, em 
incentivo a produção artística, a sua divulgação, a formação e o 
aperfeiçoamento artístico e técnico de bailarinos e coreógrafos, 
como dispõe a item 1.1 do respectivo Edital. FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 - modalidade concurso - 
Proc. Administrativo 14.630/2008. VALOR E FORMA DE PRE-
MIAÇÃO: R$ 32.000,00 (trinta mil reais), em duas parcelas, a 
primeira equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor total do 
projeto, R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil, e seiscentos reais), 
sendo repassado até 30 (trinta) dias úteis após a publicação do 
Contrato de Premiação e Compromisso, sendo a segunda 
parcela no valor de 20% (vinte por cento) do valor total do pro-
jeto sendo repassada após a entrega do segundo relatório que 
acontecerá no final do primeiro semestre de execução do proje-
to e após a comprovação da execução das contrapartidas e 
das atividades previstas para esse período. (como dispõe o 
item 10.2 do Edital). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa 
13.392.0054.1272.0014, Elemento de Despesa 339031, Fonte 
0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da FUNCET. VIGÊN-
CIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação. 
FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD� GH� )iWLPD�0HVTXLWD� GD� 6LOYD� �� 35(6,'(17$� '$� )81&(7� e $QGUpD�6DOHV�GH�&DUYDOKR���35(0,$'$��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Associação Comunitária de Benefício aos Amigos, pessoa 
jurídica inscrita no CNPJ: 06.555.580/0001-60, com sede na 
Rua Raimundo Cunha, 1174 - Vila Velha, CEP: 60.345-151, 
Fortaleza-Ce, representado neste ato por sua Presidenta, Maria 
do Socorro Sousa Rodrigues, pessoa natural inscrita no RG: 
2002010539872 SSP-CE e CPF: 001.878.253-19, residente na 
Rua I, n° 437, Bairro: Vila Velha II, CEP: 60349-090, Fortaleza-
Ce. OBJETO: Premiação do contemplado no concurso promo-
vido pela FUNCET, Edital das Artes/2007, na área de Dança, 
categoria Manutenção de Artista ou Grupo de Dança - Projeto: 
“Boys Of Dance”, em incentivo a produção artística, a sua di-
vulgação, a formação e o aperfeiçoamento artístico e técnico 
de bailarinos e coreógrafos, como dispõe a item 1.1 do respec-
tivo Edital. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 8.666/93 
- modalidade concurso - Proc. Administrativo 14.643/2008. 
VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO: R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais), em duas parcelas, a primeira equivalente a 80% (oitenta 
por cento)  do valor total do projeto, R$ 16.000,00 (dezesseis 
mil reais), sendo repassado até 30 (trinta) dias úteis após a 
publicação do Contrato de Premiação e Compromisso, sendo a 
segunda parcela no valor de 20% (vinte por cento) do valor 
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total do projeto sendo repassada após a entrega do segundo 
relatório que acontecerá no final do primeiro semestre de exe-
cução  do projeto e após a comprovação da execução das 
contrapartidas e das atividades previstas para esse período. 
(como dispõe o item 10.2 do Edital). DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemento de Des-
pesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 2008 da 
FUNCET. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da data de sua 
publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁRIOS: 0DULD�GH�)iWLPD� 0HVTXLWD� GD� 6LOYD� �� 35(6,'(17$� '$� )81&(7� e 0DULD�GR�6RFRUUR�6RXVD�5RGULJXHV���35(6,'(17(�'$�$6�62&,$d2�&2081,7È5,$�'(�%(1()Ë&,2�$26�$0,*26� ��35(0,$'$��DATA: 26 de maio de 2008. ����� (;75$72�'(� &2175$72�'(� 35(0,$d2� (�&203520,662�1�� ��������� �� (',7$/�'$6�$57(6� ����� ��
CONCEDENTE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo - 
FUNCET, pessoa jurídica de direito público interno municipal, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.333.218/0001-84, com sede 
na Rua Pereira Filgueiras, nº 04, Centro, Fortaleza/Ce, neste 
ato representada por sua Presidenta Maria de Fátima Mesquita 
da Silva, portadora da Cédula de Identidade nº 8912003002807 
- SSP/CE e inscrita no CPF sob o nº 04626486304. PREMIA-
DA: Ariadne Fernandes Filipe, pessoa natural inscrita no RG: 
256175159 SSP/SP e CPF: 259.444.558-45, residente na Rua 
Prof. Murilo da Silveira, n° 180, apto. 401, bloco “A”, CEP: 
60182-040, Fortaleza-Ce, acompanhada da instituição parceira, 
Quitanda das Artes Agência e Produtora Cultural Ltda., CNPJ 
n° 08.947.127/0001-24, com sede na Rua Barão do Rio Branco 
1071, sala 1205, Centro, Fortaleza-Ce, CEP: 60025-903, repre-
sentado neste ato por sua Sócia Administradora Maria Cristiane 
Sousa Pires, residente na Rua Oliveira Filho, 1308, Vicente 
Pinzon, Fortaleza-Ce, CEP: 60.181-810 portadora do RG 
2004010057637 SSP-CE e CPF 973.930.613-68. OBJETO: 
Premiação do contemplado no concurso promovido pela         
FUNCET, Edital das Artes/2007, na área de Dança, categoria 
Manutenção de Artista ou Grupo de Dança - Projeto: “Cia Etra 
de Dança Contemporânea”, em incentivo a produção artística, 
a sua divulgação, a formação e o aperfeiçoamento artístico e 
técnico de bailarinos e coreógrafos, como dispõe a item 1.1 do 
respectivo Edital. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 22, IV, Lei 
8.666/93 - modalidade concurso - Proc. Administrativo 
14.666/2008. VALOR E FORMA DE PREMIAÇÃO:                         
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em duas parcelas, a primeira 
equivalente a 80% (oitenta por cento)  do valor total do projeto, 
R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), sendo repassado até 30 
(trinta) dias úteis após a publicação do Contrato de Premiação 
e Compromisso, sendo a segunda parcela no valor de 20% 
(vinte por cento) do valor total do projeto sendo repassada após 
a entrega do segundo relatório que acontecerá no final do pri-
meiro semestre de execução  do projeto e após a comprovação 
da execução das contrapartidas e das atividades previstas para 
esse período. (como dispõe o item 10.2 do Edital). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Programa 13.392.0054.1272.0014, Elemen-
to de Despesa 339031, Fonte 0100, Projeto: Editais, orçamento 
2008 da FUNCET. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da 
data de sua publicação. FORO: Fortaleza-Ceará. SIGNATÁ-
RIOS: 0DULD�GH�)iWLPD�0HVTXLWD�GD�6LOYD���35(6,'(17$�'$�)81&(7� $ULDGQH� )HUQDQGHV� )LOLSH� �� 35(0,$'$� e 0DULD�&ULVWLDQH� 6RXVD� 3LUHV� ��48,7$1'$�'$6�$57(6�$*Ç1&,$��(� 352'8725$� &8/785$/� /7'$�� DATA: 26 de maio de 
2008. 
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 3257$5,$� 1�� ��������� �� Institui e nomeia os 
membros da Equipe de Análise e Parecer Técnico para a To-
mada de Preços n° 012/2008, perante a Comissão Permanente 
de Execução e Licitação - CPEL. A PRESIDENTA DA FUNDA-

ÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTA-
LEZA - HABITAFOR, no uso de suas atribuições legais. RE-
SOLVE instituir a Equipe de Análise e Parecer Técnico para a 
Tomada de Preços n° 012/2008, perante a Comissão Perma-
nente de Execução e Licitação - CPEL, e designar para a sua 
composição: DANIELA MARIA DE CARVALHO LESSA, CPF n° 
649.252.503-53. GLAUCIA HANSEN DE SOUZA MOTA, CPF 
n° 544.514.263-91; MARCELA NUNES CAVALCANTE BRAGA, 
CPF n° 916.042.653-53. Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, não gera efeitos pecuniários aos seus de-
signados no uso de suas atribuições. GABINETE DA PRESI-
DENTA DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITA-
CIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR, em 05 de maio de 
2008. 2OLQGD�0DULD�GRV�6DQWRV���35(6,'(17$�'$�+$%,7$�)25�� ����� 3257$5,$� 1�� ��������� �� Institui e nomeia os 
membros da Equipe de Análise e Parecer Técnico para a To-
mada de Preços n° 013/2008, perante a Comissão Permanente 
de Execução e Licitação - CPEL. A PRESIDENTA DA FUNDA-
ÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DE FORTA-
LEZA - HABITAFOR, no uso de suas atribuições legais. RE-
SOLVE instituir a Equipe de Análise e Parecer Técnico para a 
Tomada de Preços n° 013/2008, perante a Comissão Perma-
nente de Execução e Licitação - CPEL, e designar para a sua 
composição: DANIELA MARIA DE CARVALHO LESSA, CPF n° 
649.252.503-53. GLAUCIA HANSEN DE SOUZA MOTA, CPF 
n° 544.514.263-91; MARCELA NUNES CAVALCANTE BRAGA, 
CPF n° 916.042.653-53. Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação, não gera efeitos pecuniários aos seus de-
signados no uso de suas atribuições. GABINETE DA PRESI-
DENTA DA FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO HABITA-
CIONAL DE FORTALEZA - HABITAFOR, em 05 de maio de 
2008. 2OLQGD� 0DULD� GRV� 6DQWRV� �� 35(6,'(17$� '$����������������+$%,7$)25��

�
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TOMADA DE PREÇO: nº 01/2008 - Comissão Permanente de 
Execução das Licitações do Município 
de Fortaleza - CPEL. 

ABERTURA DIA: 09.05.2008. 
OBJETO: Contratação de empresa para a execução de serviço 

de implantação de sinalização vertical de orientação 
e indicação de atrativos turísticos no Município de 
Fortaleza, com fornecimento dos produtos constan-
tes no anexo do edital, pelo período de 90 dias, po-
dendo ser prorrogado nos limites da Lei nº 8.666/93, 
mediante justificativa do interesse público.�

 O PRESIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL 
DE TRÂNSITO, SERVIÇOS PÚBLICOS E DE CIDADANIA DE 
FORTALEZA - AMC, através do presente instrumento, em ob-
servância as disposições contidas na Lei nº 8.666/93 e nos 
termos da análise realizada pela Comissão Permanente de 
Execução das Licitações do Município de Fortaleza sobre a 
proposta apresentada relativa à Tomada de Preço nº 01/2008 - 
CPEL, cujo objeto diz respeito à contratação de empresa para 
a execução de serviço de implantação de sinalização vertical 
de orientação e indicação de atrativos turísticos no Município 
de Fortaleza, com fornecimento dos produtos constantes no 
anexo do edital, pelo período de 90 dias, podendo ser prorro-
gado nos limites da Lei nº 8.666/93, mediante justificativa do 
interesse público, HOMOLOGA a licitação supra e ADJUDICA 
seu objeto em favor da licitante vencedora TARGA TECNOLO-
GIA LTDA, CNPJ nº 07.797.913/0001-20, que foi classificada 
tecnicamente e na proposta de preços. O valor global do con-
trato é de R$ 1.197.828,05 (um milhão, cento e noventa e sete 
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mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinco centavos). A despesa 
deverá ocorrer à conta de dotação orçamentária consignada no 
Projeto/Atividade Código 06.181.0036.2055.0001, Elemento de 
Despesa 3.3.90.39, Fonte de Recurso 181 do orçamento da 
AMC. Publique-se e cumpra-se. Fortaleza, 28 de maio de 2008. )OiYLR� (GXDUGR� GH� 3DWUtFLR� 5LEHLUR� -~QLRU� �� 35(6,'(17(�'$�$0&��
�
&216(/+2�081,&,3$/�'(�'()(6$�'26�',5(,726�'$�&5,$1d$�(�'2�$'2/(6&(17(�
�

5(62/8d2�1�����������
Dispõe sobre a aprovação do 
certificado de captação de re-
cursos para o Projeto Arte e 
Movimento pela Vida e Ação e 
Cidadania do Grupo Bailarinos 
de Cristo Amor e Doações - 
BCAD, bem como sobre a libe-
ração de tais recursos. 

 
 O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- COMDICA, no uso de suas atribuições legais e fundamentado 
nos dispositivos da Lei n° 8.069/90 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente, art. 227, seus parágrafos e incisos, da Constitui-
ção Federal de 1988, art. 116, seus parágrafos e incisos, da Lei 
n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.742/93 - 
Lei Orgânica da Assistência Social e Resoluções 31/04 e 
174/05 deste Conselho. CONSIDERANDO a necessidade de 
promover as políticas públicas voltadas às crianças e adoles-
centes. CONSIDERANDO a importância do Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente como mecanismo de 
financiamento da política de atendimento dos direitos da crian-
ça e do adolescente. CONSIDERANDO o parecer favorável da 
comissão de análises de projetos. CONSIDERANDO as delibe-
rações do Colegiado em reunião ordinária do dia 12 de novem-
bro de 2007. RESOLVE: Art. 1° - Aprovar o Projeto Arte e Mo-
vimento pela Vida e Ação e Cidadania para a entidade GRUPO 
BAILARINOS DE CRISTO AMOR E DOAÇÕES - BCAD, cujo 
valor será de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), 
que será financiado com recursos do Fundo Municipal da Cri-
ança e do Adolescente, observada a disponibilidade orçamen-
tária, através da Função Programática 08.243.0042.2.067. 
0001-335043/280. Art. 2° - O aludido projeto tem por objetivo 
desenvolver ações de assistência social no âmbito da arte, 
cultura e educação, voltadas ao crescimento da auto-estima, ao 
resgate dos valores éticos e ao exercício da cidadania de 260 
crianças, adolescentes e jovens em situação de risco social 
e/ou vulnerabilidade sócio-econômica a serem atendidas em 12 
comunidades pobres de Fortaleza, tendo como referencial o 
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, numa perspectiva 
de intervenção social integral. Art. 3° - O volume de recursos 
aprovados pelo Colegiado para financiar a execução do projeto 
Arte e Movimento pela Vida corresponde à importância de                
R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), divididos em 
seis parcelas sucessivas e iguais de  R$ 4.800,00 (quatro mil e 
oitocentos reais). Art. 4° - O Grupo Bailarinos de Cristo Amor e 
Doações - BCAD terá um prazo de 20 dias, após o recebimento 
de cada parcela do recurso para entregar a prestação de con-
tas, conforme instruções do Fundo DCA. Art. 5° - O total do 
projeto prevê um volume de recursos da ordem de                           
R$ 37.440,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais), 
assim distribuídos: R$ 8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta 
reais) como contrapartida da instituição e   R$ 28.800,00 (vinte 
e oito mil e oitocentos reais) com recursos provenientes do 
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, conforme dis-
posto nos arts. 1° e 3° da presente Resolução. Art. 6° - O 
COMDICA no âmbito de sua competência adotará as providên-
cias cabíveis ao regular o acompanhamento e fiscalização de 

sua execução. Art. 7° - Caberá ao Grupo Bailarinos de Cristo 
Amor e Doações - BCAD, conforme deliberação do Colegiado, 
disponibilizar vagas no referido projeto para atender as deman-
das oriundas dos Conselhos Tutelares dentro do perfil da Insti-
tuição, num percentual de 10% (dez por cento). Art. 8° - O 
COMDICA no âmbito de sua competência adotará as providên-
cias cabíveis ao regular o acompanhamento e fiscalização de 
sua execução. Art. 9° - A presente Resolução entrará em vigor 
na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-
se. SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- COMDICA, em 24 de abril de 2008. 0DU\�$OLFH�3HVV{D�GD�6LOYD� �� 35(6,'(17(� '2� &20',&$�� (REPUBLICADA POR 
INCORREÇÃO). ���� 5(62/8d2�1����������
 

Dispõe sobre a convocação de 
Suplente para o Conselho Tute-
lar V. 

 
 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE - COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais e de 
conformidade com a Resolução n° 41 de 16 de outubro de 
2003. CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 7526 
de 12 de maio de 1995. CONSIDERANDO o resultado final do 
processo de escolha dos Conselhos Tutelares. CONSIDE-
RANDO as disposições da Resolução n° 45 de 28 de junho de 
2004. CONSIDERANDO a ordem de votação dos candidatos. 
CONSIDERANDO a vaga por motivo de férias da Conselheira 
SUZANA FERREIRA GÓES DE OLIVEIRA no mês de maio de 
2008. CONSIDERANDO a vaga por motivo de férias do Conse-
lheiro RONDINELLE MENDES DE ARAÚJO no mês de junho 
de 2008. CONSIDERANDO a vaga por motivo de férias da 
Conselheira MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE OLIVEIRA 
no mês de julho de 2008. CONSIDERANDO a vaga por motivo 
de férias da Conselheira ANA MARIA ROSA VERAS no mês de 
agosto de 2008. CONSIDERANDO a vaga por motivo de férias 
da Conselheira ALZIRA BOBÔ DE CARVALHO ALVES no mês 
de setembro de 2008. CONSIDERANDO finalmente o compro-
misso deste Órgão Colegiado com o bom funcionamento do 
Conselho Tutelar. RESOLVE: Art. 1º - Convocar pelo prazo 150 
dias, de 05 de maio a 04 de outubro 2008, o Sr. PAULO SÉR-
GIO MATIAS DA SILVA, para ser empossado como Conselheiro 
Tutelar do Município de Fortaleza, no dia 05 de maio de 2008, 
às 09:00 horas, na sede do COMDICA, na Rua Guilherme 
Rocha, 1469, Centro. Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFE-
SA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 
COMDICA - FORTALEZA, em 13 de maio de 2008. 0DU\�$OLFH�3HVV{D�GD�6LOYD���35(6,'(17(�'2�&20',&$� ���� 5(62/8d2�1����������
 

Dispõe sobre a posse de Su-
plente para o Conselho Tutelar 
V. 

 
 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE - COMDICA, no uso de suas prerrogativas legais e de 
conformidade com a Resolução n° 27/06 de 31 de março de 
2006. CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Municipal n° 7526 
de 12 de maio de 1995. CONSIDERANDO o resultado final do 
processo de escolha dos Conselhos Tutelares. CONSIDE-
RANDO a ordem de votação dos candidatos. CONSIDERAN-
DO a vaga por motivo de férias da Conselheira SUZANA FER-
REIRA GÓES DE OLIVEIRA no mês de maio de 2008. CON-
SIDERANDO a vaga por motivo de férias do Conselheiro 
RONDINELLE MENDES DE ARAÚJO no mês de junho de 
2008. CONSIDERANDO a vaga por motivo de férias da Conse-
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lheira MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO DE OLIVEIRA no 
mês de julho de 2008. CONSIDERANDO a vaga por motivo de 
férias da Conselheira ANA MARIA ROSA VERAS no mês de 
agosto de 2008. CONSIDERANDO a vaga por motivo de férias 
da Conselheira ALZIRA BOBÔ DE CARVALHO ALVES no mês 
de setembro de 2008. CONSIDERANDO finalmente o compro-
misso deste Órgão Colegiado com o bom funcionamento do 
Conselho Tutelar. RESOLVE: Art. 1° - Empossar pelo prazo 150 
dias, de 05 de maio a 04 de outubro de 2008, o Sr. PAULO 
SÉRGIO MATIAS DA SILVA, como Conselheiro Tutelar do 
Município de Fortaleza, no dia 05 de maio de 2008, às 09:00 
horas, na sede do COMDICA, na Rua Guilherme Rocha, 1469, 
Centro. Registre-se, publique-se e cumpra-se. SALA DE SES-
SÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREI-
TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA - FOR-
TALEZA, em 13 de maio de 2008. 0DU\�$OLFH�3HVV{D�GD�6LOYD���35(6,'(17(�'2�&20',&$���� � 5(62/8d2�1����������
 

Dispõe sobre a aprovação do Projeto 
Juventude - Ação: Atuação de Adoles-
centes e Jovens na Campanha de 
Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual Contra Crianças e Adolescen-
tes para o Movimento de Saúde Men-
tal Comunitário do Bom Jardim, bem 
como sobre a liberação de tais recur-
sos. 

 
 O COLEGIADO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
- COMDICA, no uso de suas atribuições legais e fundamentado 
nos dispositivos da Lei 8069 - Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, art. 227, seus parágrafos e incisos, da Constituição 
Federal de 1988, art. 116, seus parágrafos e incisos, da Lei 
8666/93 e suas alterações posteriores, na Lei n° 8.742/93 - Lei 
Orgânica da Assistência Social e Resoluções 31/04 e 174/05 
deste Conselho. CONSIDERANDO a necessidade de promover 
as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes. 
CONSIDERANDO a importância do Fundo Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente como mecanismo de financi-
amento da política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. CONSIDERANDO o parecer favorável da comis-
são de análises de projetos. CONSIDERANDO as deliberações 
do Colegiado em reunião ordinária do dia 06 de maio de 2008. 
RESOLVE: Art. 1° - Aprovar o Projeto Juventude - Ação: Atua-
ção de Adolescentes e Jovens na Campanha de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes 
para a entidade MOVIMENTO DE SAÚDE MENTAL COMUNI-
TÁRIO DO BOM JARDIM, cujo valor será de R$ 14.110,00 
(quatorze mil, cento e dez reais), que será financiado com 
recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 
observada a disponibilidade orçamentária, através da Função 
Programática 08.243.0042.2.067.0001-335043/280. Art. 2° - O 
aludido projeto tem por objetivo envolver adolescentes e jovens 
no planejamento, execução e monitoramento das ações da 
Campanha Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração 
Sexual contra Crianças e Adolescentes, sensibilizando e forta-
lecendo as diferentes organizações juvenis para se envolverem 
com ações de enfrentamento à violência sexual na cidade de 
Fortaleza. Art. 3° - O volume de recursos aprovados pelo Cole-
giado para financiar a execução do projeto Juventude - Ação: 
Atuação de Adolescentes e Jovens na Campanha de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual  Contra Crianças e Adolescen-
tes corresponde à importância de R$ 14.110,00 (quatorze mil e 
cento e dez reais), divididos em 03 (três) parcelas sucessivas e 
mensais, sendo de R$ 9.226,00 (nove mil, duzentos e vinte e 
seis reais) no mês I; R$ 2.926,00 (dois mil novecentos e vinte e 
seis reais) no mês II; e R$ 1.958,00 (um mil, novecentos e 
cinqüenta e oito reais) no mês III. Art. 4° - O movimento de 
saúde mental Comunitário do Bom Jardim terá um prazo de 20 
dias, após o recebimento de cada parcela do recurso para 

entregar a prestação de contas, conforme instruções do Fundo 
DCA. Art. 5° - O total do projeto prevê um volume de recursos 
da ordem de R$ 40.260,00 (quarenta mil duzentos e sessenta 
reais), assim distribuídos: R$ 26.150,00 (vinte e seis mil, cento 
e cinqüenta reais) como contrapartida da instituição e de             
R$ 14.110,00 (quatorze mil e cento e dez reais) com recursos 
provenientes do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 
conforme disposto nos arts. 1° e 3° da presente Resolução. Art. 
6° - O COMDICA no âmbito de sua competência adotará as 
providências cabíveis ao regular o acompanhamento e fiscali-
zação de sua execução. Art. 7° - Caberá ao Movimento de 
Saúde Mental Comunitário do Bom Jardim, conforme delibera-
ção do Colegiado, disponibilizar vagas no referido projeto para 
atender as demandas oriundas dos Conselhos Tutelares dentro 
do perfil da Instituição, num percentual de 10% (dez por cento). 
Art. 8° - O COMDICA no âmbito de sua competência adotará as 
providências cabíveis ao regular o acompanhamento e fiscali-
zação de sua execução. Art. 9° - A presente Resolução entrará 
em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e 
cumpra-se. SALA DE SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES-
CENTE - COMDICA, em 15 de maio de 2008. 0DU\�$OLFH�3HV�V{D�GD�6LOYD���35(6,'(17(�'2�&20',&$����32'(5�/(*,6/$7,92�¬E���U�#)���� �,�����®���� *,�-�/�/��#��
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 ��� $72� 1�� ���������� �� O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 30 - II da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE: Exonerar a 
Sra. JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO, ocupante do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Parlamentar, 
símbolo AT-2. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 30 de abril de 2008.� $JRVWLQKR� )UHGHULFR� &DUPR�*RPHV���35(6,'(17(�� ����� $72� 1�� ���������� �� O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 30 - II da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE: Exonerar o Sr. 
JOSÉ ARMANDO M. RUIVO, ocupante do cargo de provimento 
em comissão de Assessor Técnico Parlamentar, símbolo AT-2. 
PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 30 de 
abril de 2008. $JRVWLQKR�)UHGHULFR�&DUPR�*RPHV���35(6,�'(17(�� ���

�� $72� 1�� ���������� �� O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 30 - II da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE: Exonerar a 
Sra. ADRIANA BORGES PEIXOTO, ocupante do cargo de 
provimento em comissão de Assessor Técnico Administrativo, 
símbolo AT-3. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALEN-
CAR, em 30 de abril de 2008.� $JRVWLQKR� )UHGHULFR� &DUPR�*RPHV���35(6,'(17(�� ���

�� $72� 1�� ���������� �� O PRESIDENTE DA CÂ-
MARA MUNICIPAL DE FORTALEZA, no uso de suas atribui-
ções legais e nos termos do art. 30 - II da Lei Orgânica do 
Município de Fortaleza, de 05.04.90. RESOLVE: Exonerar a 
Sra. KESSYANE DA ROCHA LIMA, ocupante do cargo de pro-
vimento em comissão de Assessor Técnico Legislativo, símbolo 
AT-4. PAÇO MUNICIPAL JOSÉ BARROS DE ALENCAR, em 30 
de abril de 2008. $JRVWLQKR�)UHGHULFR�&DUPR�*RPHV���35(�6,'(17(��
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Rua Paranai, 1240, Bairro Planalto Airton Sena 

Fortaleza-Ce - CEP 60760-470 
CNPJ 02.663.080/0001-90 

BALANÇO DO EXERCÍCIO - 2007 

ATIVO 219.398,82 
CIRCULANTE 97.201,69 
DISPONÍVEL 40.660,55 
Caixa 4.014,40 
Banco Conta Movimento 36.482,91 
Cheques a Compensar (4.185,90) 
Aplicações Liquidez Imediata 4.349,14 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 56.541,14 
Adiantamento a Funcionários 306,00 
Adiantamento de Férias 1.231,34 
Adiantamento Diversos 924,36 
Empréstimos Diversos 300,00 
Empréstimos a Entidades 53.779,44 
PERMANENTE 122.197,13 
IMOBILIZADO 122.197,13 
Bens Móveis 77.514,05 
Bens Imóveis 92.248,08 
DEPRECIAÇÕES (47.565,00) 
(-) Depreciações Acumuladas (47.565,00) 
PASSIVO 219.398,82 
CIRCULANTE 13.901,98 
Fornecedores de Material e Serviços 1.800,00 
Obrigações Tributária e Trabalhistas 12.101,98 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 205.496,84 
PATRIMÔNIO SOCIAL 205.496,84 
Superávit Acumulado 226.786,82 
Déficit Acumulado (636,22) 
Déficit do Exercício (17.182,03) 
Ajuste Exercício Anteriores (3.471,73) 
 
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial 
somando no Ativo e no Passivo R$ 219.398,82 (duzentos e 
dezenove mil, trezentos e noventa e oito reais e oitenta e dois 
centavos). Fortaleza, 31 de dezembro de 2007. 0��0DGDOHQD�0DFLHO�%DUERVD� �� 35(6,'(17(�',5�� ��CPF 630.711.003-10. )UDQFLVFD� &pOLD� 3HUHLUD� &kQGLGR� �� 7(6285(,5$� � CPF 
50010875387. CONSELHO FISCAL: 0DULD�GDV�*UDoDV�0RUHL�UD�&RHOKR���CPF 322.852.303-97. 0DULD�GH�/RXUGHV�)HUQDQ�GHV�� CPF 829.844.253-91.�0DULD�-RVp�&DUQHLUR�&pVDU�� CPF 
367.332.703-82. 0DULD�GR�6RFRUUR�&��GD�&RVWD���&217$'2�5$� CRC/CE 01174710-8 - CPF 315.689.803-10 - ISS                          
129.978-6. 

DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT  
DO EXERCÍCIO - 2007 

RECEITAS 686.099,71 
Receitas Operacionais 691.925,43 
Doações 686.099,71 
Projeto Visão Mundial 476.607,99 
Projeto Secretária da Ação Social 100.804,62 
Depósito de Outras Entidades 1.537,00 
Projeto COMDICA 18.980,00 
Projeto Fortaleza Housing 29.603,35 
Projeto de Bem com a Vida 54.656,00 
Doações Diversas 1.556,06 
Recuperação de Despesas 5.693,13 
Taxas Cursos Profissionalizantes 1.997,28 
Vendas Diversas 490,00 
Receitas não Operacionais (5.825,72) 
Rendimentos s/Aplicações 473,38 
Juros Ativos 200,90 
Devolução Visão Mundial (6.500,00) 
  
DESPESAS 703.281,74 
Despesas Operacionais 703.281,74 
Projeto Visão Mundial 321.156,01 
Pessoal 110.370,28 

Encargos Sociais 58.085,92 
Utilidades e Serviços 21.856,13 
Serviços Prestados 62.713,17 
Material de Consumo 23.302,55 
Despesas Gerais 36.347,59 
Despesas Tributárias 1.861,61 
Despesas Financeiras 6.618,76 
Recursos Próprios 49.170,00 
Pessoal 9.299,67 
Encargos Sociais 6.018,49 
Utilidades e Serviços 377,37 
Serviços Prestados 11.667,98 
Material de Consumo 3.194,53 
Despesas Gerais 16.666,62 
Despesas Tributárias 779,33 
Despesas Financeiras 1.166,01 
  
Projeto S. A. S. 106.090,37 
Pessoal 28.821,34 
Encargos Sociais 10.096,80 
Utilidades e Serviços 885,70 
Serviços Prestados 1.025,61 
Material de Consumo 61.985,15 
Despesas Gerais 544,04 
Despesas Tributárias 292,66 
Despesas Financeiras 2.439,07 
  
Centro Defesa da Vida Herbert de Sousa 50,00 
Despesas Financeiras 50,00 
  

Projeto COMDICA 20.385,13 
Encargos Sociais 400,00 
Serviços Prestados 7.830,00 
Material de Consumo 10.901,37 
Despesas Gerais 503,96 
Despesas Tributárias 62,94 
Despesas Financeiras 686,86 
  
Projeto Fortaleza Housing 36.477,85 
Pessoal 1.293,06 
Encargos Sociais 4.452,12 
Utilidades e Serviços 300,00 
Serviços Prestados 23.048,92 
Material de Consumo 1.276,51 
Despesas Gerais 5.090,50 
Despesas Tributárias 154,14 
Despesas Financeiras 862,60 
  
Projeto de Bem com a Vida 107.381,47 
Pessoal 6.895,87 
Encargos Sociais 3.884,01 
Utilidades e Serviços 7,70 
Serviços Prestados 6.977,00 
Material de Consumo 7.756,25 
Despesas Gerais 79.307,17 
Despesas Tributárias 437,50 
Despesas Financeiras 2.115,97 
  
Projeto Brasileiro 62.570,91 
Pessoal 11.438,08 
Encargos Sociais 6.433,89 
Utilidades e Serviços 658,85 
Serviços Prestados 15.334,30 
Material de Consumo 11.935,51 
Despesas Gerais 15.147,49 
Despesas Tributárias 149,96 
Despesas Financeiras 1.472,83 
  
Déficit do Exercício (17.182,03) 

Fortaleza, 31 de dezembro de 2007. 0�� 0DGDOHQD� 0DFLHO�%DUERVD���35(6,'(17(�',5����CPF 630.711.003-10. )UDQFLV�FD� &pOLD� 3HUHLUD� &kQGLGR� �� 7(6285(,5$� � CPF 
50010875387. CONSELHO FISCAL: 0DULD�GDV�*UDoDV�0RUHL�UD�&RHOKR���CPF 322.852.303-97. 0DULD�GH�/RXUGHV�)HUQDQ�GHV�� CPF 829.844.253-91.�0DULD�-RVp�&DUQHLUR�&pVDU�� CPF 
367.332.703-82. 0DULD�GR�6RFRUUR�&��GD�&RVWD���&217$'2�5$� CRC/CE 01174710-8 - CPF 315.689.803-10 - ISS              
129.978-6. �� 
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Contrato de Empréstimo 2221/OC-BR 
Alteração No. 1 

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL celebrado entre o BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado "Banco") e o 
MUNICÍPIO DE FORTALEZA (a seguir denominado "Mutuário"), com a interveniência da 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada "Fiador"). 

ARTIGO PRIMEIRO 

Ficam introduzidas as seguintes modificações no Contrato de Empréstimo 2221/OC-BR 
(a seguir denominado o "Contrato"), celebrado entre o Banco e o Mutuário em 3 de setembro ele 
201 O, relativo à cooperação na execução do Programa de Requal ificação Urbana com Inclusão 
Social - PREURBIS (a seguir denominado o "Programa"): 

1. O texto do parágrafo terceiro da introdução das Disposições Especiais do Contrato passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

"ÓRGÃO EXECUTOR 

A execução do Programa e a utilização dos recursos do financiamento do Banco serão 
efetuadas pelo Mutuário, por inte1médio da Secretaria Municipal de Infraestrntura, que para os 
fins deste Contrato será denominada indistintamente "Órgão Executor" ou "SEINF"." 

2. O texto da Cláusula 1.01 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"CLÁUSULA 1.01. Custo do Programa. O custo total do Programa é estimado em 
quantia equivalente a US$ 40.390.101,20 (quarenta milhões, trezentos e noventa mil 
cento e um dólares e vinte centavos dos Estados Unidos da América). Salvo disposição 
em contrário neste Contrato, o tenno "dólares" significa a moeda de curso legal nos 
Estados Unidos da América." 

3. O texto da Cláusula 1.02 (a) das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

j 
"CLÁUSULA 1.02. Valor do Financiamento. (a) Nos tennos deste Contrato, o Banco 
compromete-se a conceder ao Mutuário, e este aceita, um financiamento, a seguir 
denominado "Financiamento", a débito dos recursos do Mecanismo Unimonetário do 
capital ordinário do Banco, até um montante de US$ 16.322.954, 13 ( dezesseis milhões, 
trezentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e quatro dólares e treze centavos), que 

2221/OC-BR 
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façam pai1e dos' referidos recursos . As quantias desembolsadas a débito deste 
Financiamento const ituirão o "Empréstimo"." 

4. O texto da Cláusula 1.04 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a 
seguinte redação 

"CLÁUSULA 1.03. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais que, de 
acordo com o A11igo 6.04 das Normas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer 
oportunamente para a completa e ininte1Tupta execução do Programa, é estimado em quantia 
equivalente a US$ 24.067.147,07 (vinte e quatro milhões, sessenta e sete mil cento e quarenta e 
sete dólares e sete centavos), sem que esta estimativa implique limitação ou redução da 
obrigação do Mutuário de acordo com o referido Artigo. Para calcular a equivalência em dólares, 
será adotada a regra indicada na alínea (b) do Artigo 3.06 das No1mas Gerais, com a redação 
dada pela Cláusula 1.05 abaixo." 

5. O texto da Cláusula 3.04 das Disposições Especiais do Contrato passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"CLÁUSULA 3.04. Prazo para desembolsos. O prazo para desembolso dos recursos 
do Financiamento será até 3 de setembro de 2016." 

6. O texto da Cláusula 6.04 das Disposições Especiais, na parte relativa ao endereço postal 
do Mutuário para assuntos relacionados com a execução do Programa, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Endereço postal para assuntos relacionados com a execução do Programa: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Gabinete do Secretário 
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 
60.864-311 - Fortaleza - Ceará 
Tel. : +55 85 3105-1079/1080" 

7. O texto do parágrafo 2.06 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"2.06 Equipamento social. Inclui construção de centros de educação infantil, de centros 
de saúde da família, bem como a aquisição de mobiliário e equipamentos necessários 
para a adequada utilização dessas instalações." 

8. O texto do parágrafo 2.07 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"2.07 Habitação social e melhorias em moradias existentes. Consiste na construção de 
novas moradias de padrão social para fins de reassentamento, além de outras soluçit- es 

2221/OC-BR 
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habitacionais, tais como a compra de moradias existentes no mercado e/ou indenizações 
para as famílias que devem ser reassentadas." 

9. Eliminam-se os parágrafos 2.08, 2.12 e 2. 13 do Anexo Único do Contrato. 

10. Elimina-se na sua totalidade o Componente 4 do Anexo Único do Contrato. 

11. O texto do parágrafo 2.1 O do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"2.10 Centros de Educação /11fa11til. Consistem em escolas para crianças de 3 a 5 anos 
e onze meses de idade, operadas e mantidas pelo Município. O Programa prevê a 
construção de cinco (5) Centros de Educação Infantil nos baítrns do Programa, com 
capacidade para atender até a 80 (oitenta) crianças cada um, que serão operados e 
mantidos pela Secretaria Municipal de Educação." 

12. O texto do parágrafo 2.14 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"2.14. O objetivo deste componente é fortalecer cada um dos órgãos e entidades que 
participam da implementação do Programa nos aspectos mais diretamente relacionados 
ao cumprimento dos objetivos da operação. As atividades a serem financiadas com 
recursos deste componente estão especificadas no ROP e incluirão, entre outras: 
(i) implantação de sistemas de informática; e (ii) aquisição de equipamentos de 
informática e móveis." 

13. O texto do parágrafo 3.01 do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"3.01 O custo total do Programa foi estimado no equivalente a US$ 40,390.1 O 1,20 
(quarenta milhões, trezentos e noventa mil cento e um dólares e vinte centavos), dos 
quais o Banco financiará até o equivalente a US$ 16.322.954, 13 (dezesseis milhões, 
trezentos e vinte e dois mil novecentos e cinquenta e quatro dólares e treze centavos) a 
débito dos recursos do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do Banco. Os 
recursos da contrapm1ida, no montante de US$ 24.067.147,07 (vinte e quatro milhões, 
sessenta e sete mil cento e quarenta e sete dólares e sete centavos), serão aportados pelo 
Mutuário. A distribuição dos recursos por fonte de financiamento e categoria de 
investimento se indica no quando seguinte:" 

14. O quadro de custos constante do Anexo Único do Contrato passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

;I 
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Custo e financiamento 
(em US$) 

Banco Local Total % 
I. Admlnlstraçí\o e Supervisão 4.541.302,43 2.055.817,24 6.597.119.67 16,33% 
1.1 Admi1ústraçào (unidade executora) 0,00 958.590,71 958.590,71 
1.2 Apoio gerencial e supervisão de obras 4.130.000,00 1.097.226,53 5.227.226,53 
1.3 Estudos e projetos 250.919,97 0,00 250.919,97 
1.4 Auditoria 160.382,46 0,00 160.382,46 
II. Custos Diretos / Componentes 11. 781.651, 70 20.134.996,95 31.916.648,65 79,02% 
2.1 Projetos Integrados de Melhoria Urbano-Habitacional 
(PIMU) 11.393.861,51 20.134 .996,95 31 .528.858,46 
2.2 Fortalecimento institucional 281.044,96 0,00 28 1.044,96 
2.3 Monitoramento e avaliação 106.745,23 0,00 106.745,23 
m. Custos Financeiros 0,00 1.876.332,88 1.876.332,88 4,65% 
3.1 Juros 0,00 1.299.790,79 l .299.790,79 
3.2 Comissão de crédito 0,00 576.542,09 576.542,09 
3.3 Inspeção e vigilância 0,00 0,00 0,00 
TOTAL 16.322.954,13 24.067.147,07 40.390.101,20 100,0% 
% ., 40,41% 59,59% 100% 

15. O texto dos parágrafos 4 .01 e 4.02 do Anexo Ú1úco do Contrato passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"4.01 O Órgão Executor do Programa será o Município de Fortaleza, por meio da 
Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF). 

4.02 A execução será realizada pela SEINF, por meio da Unidade Gerenciadora do 
Programa (UGP), nos termos estabelecidos no ROP. A UGP será a coordenadora da 
execução do Programa, que contará com a pmiicipação: (i) da Fundação de 
Desenvolvimento Habitacional de F01ialeza (HABITA.FOR); (ii) das Secretarias 
Executivas Regionais (SER); (iii) da Secretaria de Finanças do Município (SEFIN); e 
(iv) da Procuradoria Geral do Município (PGM). Além disso, as Secretarias Municipais 
de Saúde (SMS) e de Educação (SME) acompanharão a implantação e assumirão a 
operação dos equipamentos onde serão prestados os seus correspondentes serviços, 
confo1me detalhado no ROP." 

ARTIGO SEGUNDO 

Para os efeitos deste Instrumento de Alteração Contratual, os te1mos iniciados com 
maiúsculas utilizados neste Instrumento de Alteração Contratual terão os respectivos significados 
a eles atribuídos no Contrato. 
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ARTIGO TERCEIRO 

Ratificam-se as demais disposições do Contrato de Empréstimo Nº 2221/OC-BR, o qual 
permanece em pleno vigor, com o texto resultante das alterações que constam do Artigo Primeiro 
deste Instrnmento de Alteração Contratual. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Banco, o Mutuário e o Fiador, agindo cada qual por 
intermédio do seu representante autorizado, firmam este Instrnmento de Alteração Contratual em 
3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, o qual entrará em vigor na data da última das três 
assinaturas confonne indicado abaixo. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

~~ 
Prefeito 

Data: , 0 de DG 2 C.J'1!3'ZO de 20 IS - -

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO 

Daniela Carrera-Marquis 
Representante do Banco no Brasil 

Data: (0 de DE. t.E.fVIBIZO de 20 15 - -

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ie: CaoosAntooKiJade lfiaiv. B:,;_~et\ 
Pi00Jf3))( da f àle<lla N3Xr.i:, 

Procurador(a) da Fazenda Nacional 

Data:JÂ de 61!= · de 20Í Ô 
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CONTRATO DE EMPRÉSTiivfO 

EN1REA 

CORPORA0[0 ANDINA DE FOMENTO 

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

CONDIÇÕhS PARTICULARES DE CONTRATAÇ,[O 

Pelo prescnre insrrumen10 de Contrato de Emprésrimo que celcbra//1 a Corporaçti.o Andina de 
Fourento. dorm-'ante denominada ·'CAP", representada neste alo por sua Diretora 
Representante no Brasil. Senhora Moira Paz-Estcnssoro, de nacionalidade boliviana. maior de 
idade: com p«ssaporic boliviano nº 487002-IP, por urna Parle; e por oulra, o J\Jlunidpio de 
Fo11aleza~ Estado do Ccarú doravanre denominado "Afuluário ", rcpresen!ado neste alo pda 
Senhora Luizian:1e de Olivcirn Lins de nacionalidade brasileira, Carteira de lckntidadc No. 
9500240295 l-SSPiCE, 11a qllalidade de Chefe de Pod.:r Executivo. devidamen1e aii/orblllo. nos 
termos e co11diç6es a seguir cxposlo.s: 

CLÍUSULA PRIMEIRA: Declaraçries 

!. Mcdimue Resolução No. 7303110, de 20 de dezembro de 2010, o Diretório da ··c,.JF" aprovou 
o .. Programa Nc:cional de Desenvolvimento do Turismo - PRODETUN Nocional Forw!e::a ... 
dcsrinado a desenvolver a arividadc turística de Fortaleza de maneira sus1cn1á11cl. As />arfes 
concordam em que ranro os descmbo!.s·os quanto a mnorti::açcio somente poderão ser .fC·itos cm 
dólares, de acordo com o estabelecido nas Clúusulas 8 e 9 das Condições Gerais de 
Contrnraçíio inc!uídas no Anexo "A .. do presente Conrrato. 

J. O ",,·\1uruário" solicirou ir "CAF" um empréstimo para.financíar parcia!mcnre o "Programa. 
Nacional de Desenvolvimento cio Turismo - PRODETUR Nacional Fonalcza" para o Município 
de Fortaleza", doravante denominado "Programa". 

3. A "C;1F" c:onsidcrou que o "Programa" 1..: elcgivc! para o .flnanciwncnto e, 
conscqiicn/c'me,tt(\ conscntíu em aprovar o empréstimv cm faFor do "1\,/uwúrio ··. su)<'ilo uos 
lermos e condições csripulados no presente docume1110. 

CLAUSULA SEGUll'DA: Objeto do Empréstimo 

De ocordo com as cláusulas do presente Conrrato de Emprésrimo e sujeita às condições nelas 
estabelecidas, a "CAJ~"' se compromete a emprestar ao "A1utuário ", sob a jhrma de mútuo. o 
montante indicado na Cláusula Terceira, e o "ivfutuário" o aceíta com a obrígação de u!ili::â-!o 
c.rcfusivamenle poraJinanciar o "Programa" a ser executado no Munidpio de Fortaleza, Estado 



do Ccaní, República Federaliva do Brasil. bem como a repagá-lo 11as condições pacruadas ncs/e 
Co111ra10 de Empréslimo. 

CLAUSULA. TERCEIRA: Montante do Empréstimo 

De acordo com as cláusulas do presente Contrato, o empréstimo que a .. CAF" concr:dc ao 
"Mwuário "será de aré USS 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de dólares). 

CLÍ USULA QUARTA: Prazo do Empréstimo 

O empn;slimo tcrú um prazo de aré 16 (dezesseis) anos. incluído o Prazo de Car/;ncia de a1é 4 
(quarru_) anos, con!aclo a partir da data da assinatura do presente Conírato. 

CL-Í USULA QUJNTA: Aplicaçcío dos Recursos 

O ''A4uruário" concorciu expressamente que os recursos do empres11mo serCfo dcslinndos a 
.financiar unicamente os seguintes ilens: a) es111dos de reordenamento da _;J,,_ Beira Mar: b) 
ohras de i,?fi·a-cstrulura: e) supervi5;ào de obras: d) uudiloria externa; C'.) imprevistos:,!) a 
comissao de .financiamento: e g) o montante de USS ! 5.000,00 para Gastos de J/voliaçiío do 
"-Programa". Os itens/e g poderao ser deduzidos do primeiro desembolso do empr(,stimo. 

O "Programa., está descrito de fàrma detalhada no ..-lnexo "B ", parle inregranle do ,rwcscnre 
Co,1l raro. 

CL.ÍUSULA SI:.XTA: O Órgüo Executor 

As funções do "'Ôrgâo E:x:ccufor '', COl{(Ormc indicadas no Anexo "A", .ficariiu a cargo <la 
Secretaria ele Turismo ele Fortaleza (SETFOR) por i11fermádio da estmtura té-c11ico
adminis1rariva coordenada pela "Unidade de Coordenaçclo do Programa" (UCP), 

CL.Í USULA SÉ711li,1: Prazo para Solicitar e Prazo para Desembof.w,r o Empréstimo 

O .,lvfutu.ârio "lerá um prazo de até 6 (seis) meses para solici!ar o primeiro descmho/,vo, e de até 
48 [quarenta e oito) meses para solicitar o último desembolso do cmprésrimo. /;'.,ses prazos sento 
contados a partir da data de assinatura do presente Cowrato. 

CLÁUSULA OITAVA: CondiçüesEspeciais: 

Os desembolsos do cmprés!ímo estarão sr-!feitos ao cumprimento, por parte do "A1uruário ", de 
_forma que a "C>IF"' considere sati4àtórias, das condições estabelecidas 11a Cláusula 5 do 
Anexo "A". e dos reguintcs condiçôes: 



Prévias ao Primeiro Desembolso do Emprésti,110: 

a) Apresentar, para os projefos siu'eitos à licifaçâo, cópia dos editais correspondentes, os 
quais deverão incluir a responsabilidade dos contratados quem/o à gcsliio ambiental e 
social das obras sob sua responsabilidade 

b) Aprcsen1ar os estudos ambieníafs e sociais dos projetos Rcmodelaçi.lo da Praia do 
Futuro (Av. Ze:::é Diogo, Av. Dioguin!to e Av. José Sab,íia); Reforma da Praça do 
Fuluro/31 de Março e Urbanizaçiio da Ladeira do Conjuu/o San/a Tcrc:::inha 

Pn!pfris ao- início de cada obra: 

i. Apresenrar evidência da adoçào oficial do Afmwal Op(~racionn! do "Programa., (A10P) 
que d(/ina o marco conceituai e operacional do "Programa"', estahelcccndo as regras. 
mecanismos e _r,roccdimentos para a sua execuçâo. O J\10P regulamentará os procedimentos 
de contrrnaçêío, conlfnuidadc, supervisão, adminis1raçâo e demais atividades ncccssúrias para 
o correto desempenho e execução do ··Programa ... O .l'v1OP deverá contar com um ,S'islema de 
h1/ormaçc7o /111ema de Co111rolc e Aw1liaçào (S!JCE). e a me1odologia a ser u/i/b,da na 
mcdiçc7o de resultados, indicadores e repercussões do "Programa" 110 setor de turismo na 
cidade de Forlaic:::a. 

2. ,,11,/es do início das obras do Projelo de Recuperaçiio da /li'. Beira Mar, aprcsenrar os 
esludos 1écnicos defini!ivos. 

3 .. :"!presentar evidência da contratação das consultorias especializadas para a supervisüo do 
"Programa". 

4. Apresentar um piemo orientado a mitigar os c:feiíos sobre o cotidiano da populaçcio l?{(,tada 
pela cxccuçr..io das obras. Este plano deverá contemplar. entrC' cm/ras coisas: acesso ás praias e 
i1!fi·a-estru111ra residencial e comercial. assirn como sina!i:::açZio efiuxo de pedestre.•: e veículos. 

5. ft!fàrmar qua/s S{!rão as Avaliações Ambicnlais F:stratégicas a serem rca!i:adas pelo 
"Programa". assi'm como o alcance previsto. 

6. Apresentar cFidêncin de que a consrnu;ão e SI!perl'lsao das ohras, c:studos e demais 
componenrcs do "Programa" jóram contratadas mcdicmíe mecanismos estabelecidos no marco 
legal vigen1e (Lei 8.666/93 e Lei 10.520101 rc/{1/iMs às Lici!açàcs e Co111ra1os com a 
Adminis1raçc7o Pública Brasileira), ou suas rc.111ce1ii,as arualizaçõcs e/ou modi/icac,:6cs, dC' 
acordo com as Políricas de Gcslcio da "CAF". 

7. Aprescnlar os scguinlc's requisitos para os projclos sujeitos à !icilação: ,) cópia das atas de 
cffaliaçZio e ac(judicaçtio de ofertas; ii) cópia dos contratos cie obra,· fiz) aprescntarjust{/icatiw.1 e 
buscar as .fon!cs de filimiciam<:nro da d(!Crença. caso o orçam.cnto oficial de confra1açi'io seja 
superior ao previsto dtlranrc a avaliaçào do "Programo",. 
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8. Apresclltar docum(!nfação dos convênios e acordos assinados, quando for o caso, entre a 
SecrNaria de Turismo do M1111icipio de Forlale~a (SETFOR) e outros órgiíos <JllC' renham 
ll1/luência no planr.tfarncnto, desenho e cons/ruç.·cio das obras, sobre os protocolos de 
particrpaçào das ari\'idac!cs que ímp!iquem interferências sobre as redes exlsfenles. rnanc:jo de 
trájica, gestâo ambiental e socíal. Em cada caso, indicar as custos associtidos. 

Y. Apresrnrar rc_larório de segurança viária que revise os desenhos de engenharia e .fáça as 
recomendações necessárias, a111es do início das obras. 

l0. Apresentar c1,fdc?ncia da contratação da consu/Joria especializada para a auditoria e.xtcnw 
do ··Programa" prc1via ao inicio das obras/incmciados pela CAF. 

PréPia_.r.,' ao dese,nbo/so do componente '1'/11zprevisto.,;,·~' 

... Aprescniar, para ava!iaçüo da "CAF" qualquer pedido de desembolso do compo11c111e 
"fmf)revistos ", jusl{(icando a wi!izaçtio necessária cm cada caso. 

Durante o período de desembo[yos do empré::.·tilno: 

1. Fornecer as A1Ydiações Ambientais Esrratégicas que forem elaboradas pora o 
"Programa". 

2. Evidencia:·: i) duranle o segundo semesrre du cada ano, que 110 projelo da /,ei do 
Orçamen/o Anual (LOA) do Município de Forraleza para o ano imediarame11te posrcrior, 
scrào inc:!u!das os contribuições locais devidas para a cxecuçtlo do "Programo .. ,. e ii) 
nos primeiros 90 (noventa) dias de cada exercício .fiscal, a dotaçZio orçamenláría das 
contribuições locais para a execução do ''Programa" (Lei de Orçamento !:,'ancionada}. 

J. Apresentar, nos 3 (três) meses anteriores a conclusão de cada obra do "Programa", 
evidência dos programas de manutenção preventiva, rotineira e corretiva, inclicando o 
plano de atividades. a instituição rcsponsáw:I, orçamento csrr·mado e índicadorcs de 
continuidode. 

i. Apn:,1Tnlar, para aprovaçiio da "C.1F". qualquer mudança nos projelos e/011 
componen:es que integram o "Programa". 

5. Cumprir os seguintes requisitos em rnaréria de relatórios relativos aos avanços do 
·Programa", 11osjormatos cswbdecidos pela "CAF": 

aj l11icia/, clenlro de 60 (sessenra) dias da assinall/ra do Contraio de Empri:slimo, 
aprcsenrar um relatório descrevendo o csrado do "Progranw", incluindo uma 
auwli:::aç-iio de: i) custos do "Programa", i11c/11indo o Plano Ambiental e Social; ii) o 
plano de ./inanciamenro; e fii) cronograma de exccuçüo de cada um dos componentes 
da ''Programa" e dos desembolsos, de acordo com o .fàrmato csrahclccido pela 
"CAr··. 



bJ Semestrais, denrro de 60 (sessen!il) dias a panir de 30 dej1111ho e de 31 de de:embro 
de cada ano. durante todo o período de desembolso dos rernrsos da "CAF" e 
,1plicaçiio dos rec111:ws locais: i) do awwço jisico:financeiro e demais a.1pccros 
rclevanlcs do "Programa"; e ii) relatório de avanços da cxccuçéio ambiental e sociol 
do "Programa", incluindo a execuçcio de medidas/ações ambientais e de orçamento 
m11bien10/ e social do "Programa". 

e) ilnuai.,, de auditoria externa, demro dos !](} (cento e vinte) dias apôs o início de 
cada ano calendário, sobre o adequado uso dos recursos do "Programa". 

d) De E.•;ccrramento, uma vez executado o "Programa", nos lermos estahelccidos no 
contrato de empréstimo, dentro de 120 (cento e vinte) posteriores à dara do último 
desembolso. 

e) Outros que /Orem razoavelmente solici!ados pela "CAF" durante a exccuç(/o do 
"Programa". 

CLi USULA N0°VA: Reconhecimeuto de luvestime11tos e Gastos 

A "CAF", a pedido do "M11111cirio ", poderá rcali~ar o reembolso de invcsrimcntos e goslos do 
"Programa" efetuados ('om recursos próprios a partir da data da autori-::ação da Comissrlo de 
Financiamentos Externos - CO}IEX até a dala que a "CAI· ... ,. liver estabelecido para o 
cumprimenlo das condições prél 1ias ao desembo/,vo. Esse reembolso nc7o poderá CJ:ccder 30'.1'1; 

(trinta por ccnro) do total do empréstirno, e será utili=ado exclusivamente para reemholsar 
invesrímentos e gastos elegíveis pela CAF, corre::,pondentes a obras executadas que s1..:jam parte 
do "Programa", de acordo com o eswbdccido no orçamelllo do "Programa". (Quadro do 
Orçamcnro Esrimado do Programa no ;/nexo "B '') 

CLÁUSULA. DÉCIMA: Amorti;:,ação do Empréstimo 

O emprésrimo será amorfizado pelo ''1Hutuário" rncdianrc o pagamcn/o de 24 (vinte e quatro) 
parcelas semeslrais, consecutivas e prcferencialmenre iguais, acrescidas dos jztros no 
vencimento de cada parcela. O pagamento da primeira parcela semeslra/ de amortizar;ào do 
principal c:fetuar--sc-á após 54 (cinqüenta e quatro) meses, conrados o parrir da data da 
assinatura do presente Contrato. 

Ilavendo qualqul'l' atraso no pagamenlo- das parcelas de amortizaçâo wues mencionadas, a 
''CAJ---," rcrá direito de cobrar Juros de }vfora, sem prcjuh:.o de ,suspender as obrigações a seu 
cargo e/ou dcclc:rar vencimento antecipado do prcseme empréstimo, de acordo com o disposto 
nas Cláusulas J 6 e l R do Anexo "A ". 

CLÁ USVLA DÉ'Cl!l'IA PRIMEIRA: Juros 

(a) O ":14uluârio .. se obriga a pagar scmes1raln1e111e à ··c~JF" os juros sobre o.s saldos 
devedores do principal cio cmpréstirno à raxa anual variável rcsu!urnte da soma da taxa 
IJHOR para cmprés1imos de 6 (seis) 1neses. aplicável ao período de juros, mais a mmgem 
de 2. 65~/f, (dois virgula St'SScnra e cinco por ccnlo). 

5 

:--' '\'-=::, 1 
<.. r··, 



Do mesmo modo, será aplicado o esrabe!ecido na Cláusula Décima Segunda das Condições 
Parric1dares de Co11rra1açéio e no ilcm 6.1, da Cláusula 6, do Auexo "A". 

(b) Para o caso de mora, o "A1uruário" se obriga a pagar à ''C/JF". a!hn dos juros 
cs!ahclecidos uo irem cmlerior .. 2,0% (dois por cc1110) anuais. 

Do mesmo modo. será apiicado o e.•:labclecido no fiem 6.2. da Cláusula 6, do Anexo "A". 

CL/tUSULA DÉ'Cl!\1A SEGUNDA: Financiamento Compensatório 

Duranle o período de 8 (oito) anos corridos a partir da data de início da vigência do presenfe 
Contrato. a C/1F se obriga a .financiar 0,8.~'(; (::ero virgula oilo por cento) da laxa de juros 
es!abc.:lccida na Cláusula Décima Primeira. Dessa .fàrma, a margem citada no fiem (a) da 
Cláusula aJllerior corresponderá a 1,85% (11111 vírgula oile11/l1 e cinco por cenlo). Esse 
Jinanciamen!o st:rá realí::.ado com recursos do Fundo de Financiarnento Compensatório, O 
pra::.o mencionado poderá ser ampliado, sujei/o às dL\ponibi!idades desse Fundo e a crit(!/·io da 
"CAF". 

CL4.USULA DÉCI1v!A TERCEIRA: Comissão de Compromisso 

O '"1\duruário ·· pagará à "CAF''' uma comisscio denominada "Comisscio ele Compromisso", por 
colocar à disposiçào do "Município" o crédi10 e.specificado na Cláusulo Terceira. Essa 
comlsscio será equivalente a 0.35(}-ó (zero vírgula trinla e cinco por cento) anual, aplicado sobre 
os saldos nela desembolsados do empréstimo. O pagamcnlo dessa comissão será ~'/C•tuado cm 
dólares dos Estados Unidos de América, no vencimento de cada período semestral, ale.; o 
momrn/o em que ,:esse ra! obrigação, segundo o dispos/o no úflimo parágrafó eles/a Cláusula . 

./1 comissc"'io será calculada cm dias corridos, com base num período de 360 (lrczcnfos e 
sessenta) e/ias por ano. 

A comissão será deFida a partir do vencimento do primeiro semestre de vigência do presente 
Contrato de Empréstimo, e cessará, no todo ou em parte, na medida em que: 

(i) lenha sido desembolsada uma parle ou a lota/idade do empréstimo; 011 

(ii) tenho sido tornada total ou parcialmente sem efdto a obrigaçclo de desembolsar o 
emprhrímo. de acordo com as Cfá11su!as 4. /4 e f 6 do Anexo "A": 011 

(iii) tenham sfrio suspensos os desembolsos por cousas não impu1ávcis às Partes·. c01;/brme a 
Clúusula í 7 do Anexo .. A", 

CLAUSULA DÉ'Cl!lfA QUARTA: Comissâo de Financiamento e Gastos de Awdiação 

O "/duLuário '7 pagará à "C•lF'-' somente uma 1·ez uma comisstio denorninada ''Comissâo de 
Financiamento" p?/{.' conce5'Sl?o do empréstimo. Essa comissclo serú equivalente a 0,(':5'¼) (zero 

1·irgu!a oi1en1a e cin{·o por cento) do montante indicado na Cláusula TC:rceiro do presenle 
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Conrruro, e será devida a purtir do início (ú1 \'igôncia dcs!e Conrraro de Empréstimo. O 
pagarnenw dcs'sa comis.y(lo será efetuado, em dó/ares dos E'stados Unidos de América. no mais 
tardcr, quando se rea/i"::e o primeiro desembolso do empréstimo. 

Além disso, o ":'vfut11ário" pagará diretamenlc à "CIF" a soma de USS 15.00U,00 (quinze mil 
dólares dos l:..~stados Unidos da ArnCrica) a tardo di:.· cusro de a1,aliação. O pagamenro dos custos 
de avaliaçào deverá ser eferuado em dólar2s du_,._,. i~srados Unidos da América no monit:nto em 
q1,1e ocorrer o prirneiro desembolso do ernpréstirno 

CL,iUSULA DiCIMA QUINTA: Publicidade 

O ,·'j'vfuwi1.riu" assurne, cliance da ·'CA.F", a obrigi.rçr.7o de divulgar que o "Programa,. es·tá 
sendo executado comjinanciamenlO pL;rcial dct ··c.--1F'' e, para tanto. deverá coordenar com a 
"CAF" a colocação do nome e do logoripo que d idenr(fiquc ern lodos os carta::.cs, avisos, 
anúncios, placas, publicaç<)es ou qualquer ourro tnâo cü: divufgaçüo do ··Programo", ou nos 
c/ocumcn1os convocatôríos relativos à licitaçâo pzíh!ica de obras ou sen;iço.'>' correlatos. 

CLAC'SUL4 DÉ'CIMA SE){TA: Garamia 

Simui!aneamente n este Contraio, a "C:U.;:'' e d N.epública Federativa do .Brasil, doravante 
derzomr11aaá ·-caranririor". por meio de um rcpresenranre autorizado. assinarn um conrraro 
cu·usiadc cor~íorme o Anexo "C'', q1,e é parte intcgranre do presenrc Conrrato, em que e,yra se 
consiitu1 como ··c;araniidór ·, de rodas as obrigaçôes relativas ao paganzento do serviço da 
divida (principal, juros e comissões) conrraidas rrdo "A1urwiriu" no presente Coninito de 
F:,npréstirno. 

C'L.4 USULA DÉ"CJ,',!A. SÉ'TIMA: Comuuicaçües 

Todo aviso, .'wlicitaçào ou comunicação entre (D Partes, relacionados ao presente Contrato, 
deverá e;,,r,.,m·-sepor escrito e será considerado C/t!fíV0 ou enviado por umc; das Partes à outra, 
yuundo enrrcgu,c por qualquer meio usual de comunicação, exceto no caso de arbitragem, que 
de-verá ocorrer medianre recibo de not{/icaçtio aos resr)(:crivos endereços a seguir: 

Erulereço: CORPOR,lC 10 A.VD!NA DE FO!v!E.VTO 
Apnrtado Po,::w/ :Vº 5'086 
Altamira 6YO/ f - 690/2 
Fax no. :}{)9}4_2 
Caraca.s, Venc•:11e!a 



Ao ªJl1utuário" 

/~ndereço: Prefoíturo de Fortaleza 
Rua São José, O 1. Centro - Fo11akza -
CE/ CEP - 60060- l 70 
Telefone No. 55 (85) 3 l 05-1464 
Fax No. 55 (85) 3105-l 3 70 

CLÍ USULA DÉCIMA O/TA VA: Cópia de Corre.,poudência 

,,J ··c,JF ·· e o "Mutuário" enviariio cópia de toda correspondência rc!ativa à cxecuçào do 
''Programa,.. para: 

SECRE7~1RJA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
.~1inistério do Planejamenro, Orçamento e Gestâo 
tspla11ada dos Ministérios, Bloco "K ", 5° Andar 
CEP-70040-906 Brasília -Dislrito Federal- Brasil 
Fax 110. 00 55 (61) 1020-5006 

A "CAF"' e o "J14utuário" enviarão cópia de !oda corre..spondência relaliva a cxecuçào 
./inancc;ra do "Programa" para: 

MJNISTÉIUO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda ,l>lacional 
Coordenaçtio-Gcral de Operações Financeiras da [Jniclo 
/.;.:;planada dos Minisrérios, Bloco "P ", 8" Andar 
CEP-70040-Y0O /Jrasífia -Distrito Federal - Brasil 
Fax no. 00 55 (61) 3412 1740 

E PARA O ÓRGJO Dr."ECUTOR: 
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SECI/ElAR1A DE TUR1Si'vf0 DE FOR'f'ALEZA 
Rua J,eonardo 1\10/a, 11º2700- Dionísio Torres 
CEP 60.170-041- Fortaleza- Ceará 
Tefrfone: 00 55 85 3105-1535 
Fax nº00 55 85 3/05-1585 
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CLAUSULA DÉCIMA NOVA: Modificaçties 

"Toda tnod{fi'caçâa que se incorpore às disposições deste Contrato deFerá ser/Cita de comum 
acordo entre a C,-t r o A1uruário e o Garan!idor por meio de caria ou por meio de adílivo, a 
critério da "CAF", 

CL.,ÍUSULA VIGÉSIMA: Arbitragem 

Toda controv,,rsia que swja entre as Partes, decorrentes da interprctaçiio ou da aplicaçiio do 
presente Conlraro, e que nüo se solucione por acordo c:.ntré as Partes, deverá ser suhrnetida à 
decisão do Tribunal Arbiira/, na forma estabelecido na Cláusula 29 do Anexo "A·· deste 
Co1r1raro. 

CLÁ US DLA V!G.ÉS!MA PRllvlEIRA: Estipulaçifes Contratuais e Jurisdiçiío Competente 

O presente Contrato de Empréstimo reger-se-á pelas estipuloções contidas neste docrnncnto e 
pelo estabelecido nos Anexos "A" e "B ". que são parles integran!es dc:s1e Com raro. Os direi/os 
e obrigações estabelecidos nos referidos instrumcn1os selo válidos e exigíveis de acordo com os 
termos nele contidos. 

As Parres se submercm ú. jurisdiçüo do pais do "A,futuário ", cujos juízes e 1ribwwis podr:rclo 
conhecer de todo assunlo que }1{70 seja de competência exclusiva do Tribunal Arbitral. de acordo 
com o disposto na Cláusula 29 do Anexo "A "dcsle Contrato. 

CL.,Í USULA VIGÉSH1A SEGUll/'DA: Prevalência entre os Document"s do Empréstimo 

Em caso de dL,·crcpcincia, as condições estabelecidas no presente documento ou em suas 
posteriores mod1/icações prevalecerão sobre aquelas contidas nas Condiç6cs Gerais de 
Contratação do Anexo "A''. 

CLÍUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Vigência 

A,v Parles concordam que o presenle Contrato entrará em vigor na data de sua assinatura e 
encerrar-se-à corn o cumprimento de Iodas as obrigaç6es estipuladas no presente Contrato. 

CLAUSULA V!Gl:SJMA QUARTA: Anexos 

Sâo parles integrm:/es do presente Contrato, os scguinres ane),:os: 

Anexo "A" 
Ane.ro "B" 
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Condições Gerais de Conrraraçtio. 
/),:,scrição do ''Programa"_ 
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Anexo "C" : Contrato de Garantia. 

As I.>anes, em comum acordo, assinam o presen!e Contraio de f.:mpréstimo cm 3 (lnJ..\) vias 
originais no idioma espanhol e 3 (três) vias originais no idioma português (Brasil), sendo ambas 
de ig11aí 1eor efórma, na cidade de ( __J, aos/_/ l __ __J dias do mês de/__} de 20! / _ __J. 

p. MUTUÁRIO 

/Nome/ 
/Carr:ol 

\ 

p. C4.F 

~ Vlw\ Lvv~---
/NomeJ C .... 

/Cargo] 



AlV'EXO .. A" 

CONTRA TO DE E:l1PRÉSTI1110 
CONDIÇÕES GERAIS DE COlVTRATAyfO 

CORPORAÇÃOANDJNA DE FOME1VTO 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

CLAUSULA 1.- GENERALIDADES 

1.1 De.finiçõe.v 
Os termos dewllzados a seguir terào o seguinte signfficado para efeitos do presente 
Contrato: 

As Partes 
No presente Con/ralo sêio de um lado n .. CAF" e do oulro, o "Mu1uàrio ··. 

''C,,JF" 
Corporaçâo Andina de Fomenlo - CJF, inslilctiçâo .financeira multilateral de 
Dinito lnrcrnaciona! Público, criada por meio de Convênio Conslilulivo de 7 ele 
fevereiro de 1968. la financiadora no Contraio de l:)npréslimo, e quem assume os 
direitos e as obrigações detalhadas nas Condições Particulares e nas Condiç6es 
Gerais de Contraf.açéio. 

Coudiç,jes Gerais de Contratação 
Regras de caráter gera{ que serâo de aplicnç:üo obrigarória à refaçào jurídica entre 
a Corporaçào Andina de .Fomento, doravante deno11únada .. CAF", na qualidade de 
financiadora., e o beneficiário do crédito, doravante denominado ";'vfutuârio "_ 
Esre documenlo será incotporado como wn anexo às Condições Particulares de 
Con:raraçâo pac1uadas emrc a "CAF" e o "Afutuário ". 

Condições Particulares de Contratação 
Acordos que regulam a relação cspecíjz'ca cnlre a "CAF" e o "1\1utuárío ". contidos 
no docwnen/0 de Condições Particulares de Contrataçiio e anexos 
correspondentes, de aplicação obrigatória para as Partes contratantes. 

Contrato de Garantia 
Acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a "CAF", por meio do 
qual a primeira consritui garantia cm favor da segunda, de acordo com os termos e 
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condições cstabe/cddos no Anexo "C". parte inlegranle das Comliç,,es 
Por1ic11/ares de Contra/açào. 

Da1a de Pagu11rento de Juros 
Dia L//il que corresponda ao vencirnento de cada um dos pagamentos de juros. 

Desembolso 
Alo pelo qual a "CAF" transfere ao "ivfu111ário" uma de!cnninada quan/fa de 
dinheiro. a pedido dcsle e a débilo do crédi!o disponibilizado a seufàvor. 

Dia Útil 
Dia 110 qual os bancos esteio abertos ao público nas cidades de 1\/ova York. (J.!,'stados 
Unidos da América), e Caracas (República Bolivariana da Venezuela}. Londres 
(/11gia1erra) e Brasília (República Federativc; do Brasil). Porém. /ralando-se da 
determinaçiio da l!BOR, a exprcssiio Dia U1i/ lerá o significado definido pela 
L!BOR. 

Dias/ Semes·tre 
Toda referência a "dias", sem especificar se siio dias corridos 011 dias úteis. será 
emendida como dias corridos. Qualquer prazo cujo vencimento corrc.,·ponda a um 
dia não útil (sábado, domingo ou qualquer feriado considerado como /ai nas 
cidades de Caracas, Brasília, Londres º" Nova York) será prorrogado para o 
primeiro dia útil imediatamenle posterior. E,sa regra não se aplica quando o dia 
IÍ!il imedialamente posterior corresponda a outro exercício anual da "CAF", casa 
em que o ve11cimen10 será no último dia útil do exercício a1wa/ da "CAI'"'. 
Toda rc.fCráncia a semestre ou período sem.estral corresponderá a um pcr(odo 
ininterrupto de 6 (seis) meses. Se o período scrncstral vencer em um dia inexis!entc, 
estC: se entenderá como prorrogado para o primeiro dia útil do mês posterior. 

Docu111cntos tio E111préstimo 
Documentos que fOrmalizam a relaçâo jurídíca enlre a "CAF" e o "Afutuário ", 
emrc os quais se incluem principalmen!e as Condiçiies Particulares e as Condiçiies 
Gerais de Contrataçiio. 

Dólares (USS) 
Moeda correnle nos Estados Unidos da América. 

Força 1l1aior ou Caso Fortuito 
Causa na/ural ou provocada que produza um even10 extraordinário, imprevisível e 
inevitável. nüo impu!áve! ao "lvfutuârio" ou à "CAF"', que impeça a execução de 
alguma obrigaçüo dis!Í/1/a das obrigações de pagamrnto estabdccidas ncs/e 
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Cuncraro cm.favor da "CAF", ou que derermfne seu cumprimento parcial, lardio ou 
incomplc!o, ou a impossibilidade de cumprimento para quem cs!á obrigado a 
reali:ar uma prestação. 

Garantidor 
República Federativa do Brasil. 

LIBOR 
J'axa inlerbancâria de Juros, em qualquer período de juros, sobre empréstimos 
definidos em Dólares dos Estados Unidos da América no período de 6 (seis) meses, 
de!crminada pela British Bankers Associario11 (BIJA) e publicada pela Reuters em 
sua página LJBOR0J, por Bloomberg, em sua página "BBAM" ou por qualquer 
outro sistema de il?fàrmaçâó de repuiaçào inlernaciona/ similar e que n•ali~e a 
presraçiio de serviços· de iJ~(0rmaçào de taxas correspondentes, expressa como taxa 
anual ás 11 h de Londres, Inglaterra, e com 2 (doü) dias IÍ!eis anlcs do i11ício do 
pcr!odo dcjuros. 

Se por algum motivo, na data dclerminada para .fixação da taxa de juros, a laxa 
L!BOR não for fornecida pela BBA, a "C,JF" noríjicará ao "Mutuário" que. neslc 
caso, a UBOR r~ferenre a esta data será dererminada através do câ!c11/o da média 
arit111é1ica das 1axas oferecidas e i1!fonnadas às J J h, ou próximo às J Ih, de Nova 
York. 2 (dois) dias úteis anres do período ele juros, para empréstimos em Dólares 
dos Estados Unidos da América, através de dois 0/1 mais dos principais bancos 
siluados na cidade de Nova York, Estados Unidos da América, selecionados pela 
"CAF", 

"ldutuârio,, 
Benc.jiciário da operação de emprésrimo contratada com a ... CAF", que assume os 
direitos e as obrigações de/alhadas nas Condições Parriculares e nas CondiçiJcs 
Gereis de Co111ra1ação. 

Período de Juros 
Cada período de 6 (~~ei5) meses que começa em uma Data de Pagamenlo de Juros e 
termina no dia imedia/amen/e anterior à Data de Pagamento de Juros do período 
seguinte. O prirneiro Período de Juros signlficará o período que começa na data do 
primeiro desembolso e termina no dia a111crior à primeira Data de Pagamento de 
Juros, 
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Prazo de Carência 
Período de Jempo transcorrido en!re a ossinalura do Contraro e seis meses antes do 
vcncfmen!O da primeira parecia de amortizaçc"i.o do ernprés1imo_ Daran!e esse 
pc:ríodo o "J\1utuário "pagará à "CAF" os ;uros e comissões pactuados. 

1.1 ]Vos casos em que o contexto permitir, as palavras grafàdas no singular inc!ur:m o 
plural e ....,,,fr..:e-versa. 

1.3 Os IÍIUios das cláusulas .foram estabelecidos para fi1cilílar sua identificação. sem 
que elt:s possam contradizer o estabelecido 110 lexto da cláusula. 

1.4 O ,,rraso da CAF 110 exercício de qualquer de seus direitos. ou a omissão de seu 
cxcrcicio, nclo poderá ser interpretado como uma renúncia a tais direitos. nem 
como aceitaçào de acontecimentos ou das circunstâncias em virtude das quais· niio 
puderam ser exercidos. 

CLÁUSULA 2.- CONTRA TO DE EMPRÉSTIMO 

J\1ediante a cclebraçtio deste Contraio de f:'mpréstimo, a "CAF"' se cornpromc/c a 
desembolsar uma determinada quantia em dinheiro em fávor do "lv!utuârio ", e este se 
obriga a rcccbé-la, utilizá-la e repagá-la nas condições pacluadas. 

O ··_,vJutuório" deverá utilizar os recursos provenientes do empréstimo, cm~/órmc o 
esrabe!ecido nas cláusulas das Condições Particulares de Con/rataçiio intituladas: 
""Objeto do Empréstimo" e "Aplicaçiío dos Recursos". 

Diante do descumprimento dessa obrigaçiío. a ""CAF" poderá declarar o vc11cimc11fo 
antecipado da dívida. sem necessidade de norificaçcio judicial ou exfr<!iudicia/. Caso a 
""C/JF"' nâo opie por declarar o vencimenlo an!ecipado da dívida, poderá exigir do 
"Afutuário" a devo/uçcio dos reféridos recursos, os quais serão rcstiruídos dentro de 3 
(!rés) dias após o requerimento, aplicando-se o pagamento de juros a partir do momento 
cm que .foi efetuado o desembolso correspo11de111e . 

. A "CAF" poderá requerer, a qualquer momenlo, os documcnlos e ilz/0rmações que 
considere necessários à comprovação de que os recursos lenham sido utilizados de acordo 
com o estipulado no Contrato de .é.,Jnpréstimo . 
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CL.4USUIA 3.-lifODALIDADES DOS DESE!vfBOLSOS 

O "A1utuClrio '' poderá solicitar à "CAF" que os desembolsos do cmpri:stimo sejam 
,,fcluados nas seguintes modalidades: 

(a) Trau:,ferências diretas 
A "CAF" /ransjerirá os rec11rsos dire!amente para a con/a 011 para onde o 
"Muwário .. solicilar, de acordo com os procedimentos utilizados pela "C/IF" para 
este tipo de desembolso, sempre que as referidas transferências sejam superiores 
ao monta111c de USS 500.000,00 (quinhentos mil dólares). 

(b) Emúsiio de Carws de Crédüo 
A "C~4F" cmilirá uma ou várias carias de crédi10 para a aqu1s1çao de bens e 
presiaçüo de serviços, em valor igual ou superior a /.!SS 100.000,00 (cem mil 
dólares) por .fornecedor de bens ou pres1ador de serviços. tsse mon1a11/c poderá 
ser ,11ocfificado pela "CAF"', de acordo com o eswbelecido na sua polilica 
normativa interna. 
A so/icilação para a emissão das referidos carias de crédi10 deverá ser <;/i::tuada 
segundo o modelo que a "CAF" coloque à disposição do "Mutuário". 
As comissões e cus1os cobrados pelos bancos corrcspo11dc111es, 11/ilizados para este 
efeito. scrüo repassados ao "lvlutuário ", que assumirá o cus/o lota/ destes. 

(e) Fundo Rorativo 
.A "(:.-1F" colocará à disposiçc7o do "Afzauário" recursos equl\'alcntes a aré 20<!,1, 
(vinte por cento) do montante do empréstimo, sujeitos a uma poslcrior 
comprovação de sua urilização. Os recursos desse Fundo somenle podercio ser 
utilizados para _financiar: i) gastos locais, ii) importação de insumo~v, iii) ativos 

.fixos, peças e parles de alivos fixos e serviços 1écnicos até US$ 500.000,00 
(quinhemos mil dólares) por fornecedor de bens ou prestador de serviços. Esse 
111011/an/e poderá ser modificado pela "CAF", de acordo com o cs1abc/ccido em 
suas normas infernas. 

A ··c-1F" poderá renovar lota! ou parcia!men/e esse Fundo, na medida cm ({IIC for 
wilízado e se solicilado pelo ··Mu111ário ", desde que seja jusl!/icado den/ro do 
prazo e cumpridas as condições estipuladas no Contraio de Empréstimo. 
Os recursos devercio ser utilizados dentro dos 90 (novcnla) dias seguintes ao 
reccbime1110 des1es, e jusnficados pelo "'Mutuário", denlro dos J 20 (cc1110 e vinlc:) 
dias posteriores ao seu recebimento, a critério da "CAF". Para todos os (/C!iros do 
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presente Contraro, o desembolso será cnlcndido como efetuado 1w dara em que os 
rccursos.fórem colocados à disposição do "Muruário ". 

(d) Outras moda!hlades 
Quaiquer outra modalidade acordada cnlre as Partes. 

CLÁUSULA 4.- PRAZO PARA SOLICITAR O DESEMBOLSO DO EMPRÉST/1110 

O "Mu1uário" deverá solicilar à "CAF" o desembolso do empréstimo e a "CAF" deverá 
torná-lo efetivo, nos prazos estabelecidos na Cláusula das Condições Particulares de 
Conlrataçiio intiru!ada "Prazo para Solicitar e Prazo para Desembolsar o Empréstimo··. 

Nenhum pedido de desembolso e nenhuma complementação de clocume11íaçüo pendente, 
re/éren/e ao desembolso, poclerào ser apresen!ados pelo "}vfu111ário" à "CAF'' apús 
vencidos os prrcos estipula.dos para o primeiro e último desembolsos, Nc::.:ses cas·os, a 
"CAF" se reserva o direi/O de não c/étuar o respecrivo desembolso, e11da11do ao 
"J\.f11tuário · uma comunicaçüo por escrito. Com antecedência minima de 30 (trinta) dias 
da da!a do vencimento dos riferidos prazos, poda-se-á solicitar uma prorrogaçiio, a qual 
será de1•idame11/e.fú11damen1ada, .facultado à "CAF" o direito de de.fé-ri-la 011 ll(IO, levando 
em consideração as razões exposlas. 

CLÁUSULA 5.- CO1VDIÇÕES PRÉVIAS AOS DESEMBOLSOS 

Os desembolsos do empréstimo estarão sujeitos ao cumprimento das seguintes condiçÕC/,· 
prévias por parle do "·JvJutuário ": 

(a) Para o primeiro desembolso: 
Que a "CAF" lenha recebido um parecer jurídico sobre as disposições legais, 
declarando que as obrigações con!raídas pelo "Mutuário" 110 Contraio de 
Emprés!úno siio válidas e exigíveis. O referido parecer deverá !ralar de qualquer 
nssul!lo que a "C.AF" considere pertinente. 

(b) Faro IOcios os clesembo!sos: 

(r) Que o "lvlutuán"o" tenha apresentado, por escrito, uma solicitação de 
,.Jcsembolso, indicando a modalidade deste. Para i.vso, o "lvlu1uário" 
pmlará à solicilação de desembolso os documcnlos que forem requeridos 
pela "CAF". 

(i,) Que m7o sobrevenha ne11/,uma das circw1s1âncias descriras nas Cláusulas 
16, l 7 e f 8 do presente .1 nexo. 

G 
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CL.-i USULA 6.- JUROS 

6.1 Juros 

6.1.l Forma de Cálculo 
a) Duranle o prazo de carência: 

Os juros rt;[erentes a cada wn dos desembolsos serào calculados à raxa 
anual resuilames da aplicaçâo do disposto 110 i1e111 (a) da Cláusula das 
Condições Parriculares de Co111raração, inri111/ada "Juros". 

b) Durante o período de amor/ização do principal: 
Sereia devidos juros, à taxa anual, relativos aos saldos dr:vcdores do 
~mpréstimo, co11(ormc o dispos/o no item (a) da Cláusula das Condições 
Particulares de Contrataçcio intitulada "Juros''. 

6.1.2 Disposições Gerais: 

Os juros serão pagos seme.srralmr.:n!e e serão devidos até o monu:n!o cm 
que ocorra o reembolso lotai do empréstimo. O primeiro pagamc11ro deverá 
ser feito aos !80 (ccn/0 e oirenla) dias con!ados da assinatura do Co111ra10 
de Empréstimo, desde que tenha ocorrido algum dcsemhulso durante esse 
período. 

Os juros serClo calculados com base no número de dias corridos, num período de 360 
(trezentos e sessenta) dias por ano. 

6.2 Juros de Mora: 

O "Muruário" pagará a "CAF" juros de mora à taxa anual pactuada 110 irem (b) da 
Cláusula das Condições Paniculares de Contra1ação inritulada "Juros". 

O arraso no pagamento de uma obrigaçii.o colocará o "_/'vfutuário" cm situaçc.Jo de mora, 
sem necessidade de notdicação judicial ou exrrajudicial, não podendo o '?v/utuário" 
i11vocar !mra arbitragem a seu fàvor. Em caso de mora, fica fácu/tada à ''CAP" a 
possihiíidode de recalcular a raxa de juros, aplicando à parcela do principal vencida e 
néio paga a !c~\'a LIBOJ/ para empréstimos a 6 (sei.\) meses mais alia vigc111c no(s) 
pcriodo(s) comprcendido(-1) e/1/re o vencimento da obrigaç:,Io e a data e/i:riva de 
pagamento do \lalor devido, acre,_'-;cenlando-sc á margem ap!icá1'e/, Sem prC)/fÍ:::.o da 
cobrança de juros de mora, em razão do descumprirnenlo contratual por parte do 
"M11111ário .. , ,1 "CAF" poderá suspender o cumpri111e1110 de suas obrigações c/011 declarar 
o vencimento antecipado do empréstimo, de acordo com o eslabc/ec/do nas Cláusulas 16 e 
/8 des/e Ane.w. 
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Os juros de mora serão calculados com base no número de dias corridos num período de 
360 {trezenros sessenta) dias por ano, 

CLÍUSULA 7,- CUSTOS 

Na hipótese de ocorrer desembolsos por meio de Cartas de Crédiro, será de,·ida pelo 
"A1utuário '' a comissc7o esrabe/ecida para csra modalidade. As comiss()cs e custos 
cobrados pelos bancos correspondenles que sejam urilizados para ral/im serào repassados 
ao "J\-fuíuário ", que assumirá o custo tola! dos mesmos. 

Todos os gasfos da CAF com a assinaturo, reconhecimento e exccuç{lo do presente 
contrato, h,1/s como: consultorias especíalizadas, pericias, ava!iaç()es. trâmites ele car!Ório, 
rar{(as, rubricas .f!Scais, taxas, registros e ou/ros. serão cobcnos cxc!usivamcn/c pelo 
"li1utuário ··. que deverá efetuar a lran.~j'erdncia dos recursos para o pagamcn!o ou o 
reembolso correspondente, no prazo de 30 (rrima) dias da so/icitaçiío dos mesmos. Para 
rodos os e:fcilos, esres custos de,,erào ser compro,,ados pela CAF 

CL.1.USULA S.- .11OEDA U71LIZADA PARA O DESfülfBOLSO DO EMPRt,':s11MO 

Os desembolsos do empréstimo serào eferuados em Dólares dos Estados Unidos da 
América. 

CLiUSULA 9.-MOEDA UTILIZADA PARA O PAGA}JfENTO DO Ek!PRÉSTJMO 

O pagamento de toda quantia devida a título de principal, juros, comissões, gastos e 
demais encargos será efeu,ado em Dólares dos Estados Unidos da América. 

CLAUSULA 10.-LOCALDOS PAGAMENTOS 

Os pagamentos c/i:ruados pelo "lvluruário" á "CAF", decorrenles do presC'nle Conrrato. 
scrtio depositados na conta que a "CAF" esrabelecer, mediante prévia noti/icaçào por 
escrito ao '' t\,/utuário "e ao "Garantidor". 

CL,ÍUSULA Jl.-lMPUTAÇÃODOS PAGAMENTOS 

Todo pagamc1110 ~/etuado pelo "1\1utuário" à "C-JF", decorrenre do presente Conlrato de 
l.:.'tnpréstimo imputar-se-á na seguinte ordem: i) os custos e encargos, ii) as comissões. iiI) 
usjuros i·encidos, e iv) as parcelas de amoriização de principal, 
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CL-ÍUSULA 12.- PAGAilIENTOS ANTECIPADOS 

O "A1utuário" poderá pagar an/ecipadamenle e sem qualquer penalidade uma ou nu.11~~

purcelas de amorlização, desde que solicite por escri!o, no prazo de pelo menos 45 
(quarenra e cinco) dia,.\' da data do vencimento di! uma parcela de amorlizaçc7o de principal 
ç juros, e com aceitaçcio expressa da "CAF", desde que tenha transcorrido o pra::.o de 
(.Yrréncia ou o primeiro ano do empréstimo (ou o que ocorra por último), sujeito ao 
seguinrc: (a) que o pagame1110 antecipado seja Jeito somente nas datas inicialmente 
es1abe!ecidas para o pagamenlo das parcelas de amorlizaçâo do principal e juros. (b) que 
não seja deFida nenhuma quantia à "CAF" a ritulo de principal, j!lros, comissões, custos e 
demais cncmxos, e (C} quC' o pagamento anrccljJado seja ejê:tuado a partir do oitavo ano 
contado da daur da assinatura do Contrato de Empréstimo. '[a! pagamento antecipado, 
salvo acordo cm contrário, aplicar-se-á ás parcelas de principal por Fcnccr, na ordem 
inversa as dt1tas dos vencimentos. Qualquer pagamento antect/Jado deverá ser um múltiplo 
inteiro de uma parcela de amor!i=açélo do principal. 

As not{ficaç{ks de pagamento antecipado sZio irrevogáveis. salvo acordo em conirário entre as 
partes. 

CLÁUSULA 13.-PAGAMENTODE TRIBUTOS E OUTROS ENCARGOS 

O pagamento de toda soma, a título de amortizaçc7o do principal, juros, comissões, gastos 
e outros encargos, será feito pelo "1t1utudrio ", de acordo com as leis vigentes na 
República Federativa do Brasil, sem nenhuma dcduçâo de tributos. impostos, custos, 
gravamcs. rcxas, direitos ou outros encargos aplicáveis na data de Figência do Contrato de 
Emprésümo, ou que sejam estabelecidos posteriormente. Em caso de exigência de qualquer 
um dos encatJJOS acilna descritos, caberá integralmente ao "lvfuJuário" o pagam<:n.Jo 
destes, de tal .forma que o valor líquido pago á "C,/F" sc:}a igual à rota/idade do que .foi 
estabelecido no presente Co111rafo. 

CL-ÍUSULA 14.- RENÔNCIA PARCIAL OU TOTAL DO Elvf PRÉSTJMO 

O ··Ji1uruárfo" poderá renunciar ao recebimcnro parcial ou total do empréstimo, corn 
prén'a autorização por escriro do "Garantidor". mediante so!iciuzçZio escrita no prazo 
mínimo de 15 (quinze) dias antes da data c:fi.:tiva da renúncia. devendo constar, 
e~\prcssamentc, a ciência da "CAF'". 

Os cus1os /lncmcciros decorrentes da renúncia ficarão a cargo do "lvlutuúrio ". nclo se 
aplicando a esta operação as regrC1s contidas na Cláusula 19 deste Anexo. 
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A renúncia de parle ou da totalidade do empréstimo não possibilitaní o reembolso dos 
1•a!ores corresponde11/es à ComissZío de Fill(mciame1110, 

CL4l./SULA 15.-AJUSTE DAS PARCELAS PENDI:,1VTES DE PAGAMENTO 

Caso o "Muruário" esteja impedido ou irnpossibi!iiado de receber 011 solicílar desembolsos 
cm razcio do dispos/O na Cláusula das Condições Parliculares de Contraraçâo intilu/ada 
"Pra::o para Solicitar e Prazo para Desembolsar o Empréstimo" e nas Cláusulas 4, 14. ! 6, 
17 e 18 do presente Anexo, a "CAF" ajustará as parcelas pendentes de pagamento de 
forma proporcional 

CL/i USULA 16.- SUSPENS,iO DE OBRIG>!.ÇÕES PELA "CAF" 

A "CAF", medianle comunicaçc7o por escrito ao ''A1utuário ", poderá suspender a 
execução ele suas obrigações co1?/ÓrmC: o Conrrato de l:,111prés1imo, em qualquer uma das 
seguintes hipóteses: 

(a) Atraso no pagamento de qualquer quantia devida pelo "Mutuário,, a IÍ!tdo de 
principal, juros, comissões. custos, encargos ou qualquer oulro tipo de obrigaçc7o 
financeira assun1ida neste Contrato de Empréstimo; ou 

{b) Descumprimento, pelo "Mutuário", de qualquer obrigaçcio csripu!ada 110 pre.1·c11re 
Contrato; ou 

(e) Dcscwnprimen/o, pelo "}dútuário ", de qualquer obrigação estipulada em outro 
contrato de empréstim.o celebrado com a '"CAF"; ou 

(d) lnexalidClo ou JG!ta de il?formaçc7o. sem justificativa, que possa incidir sabre a 
concessão do presente crédito no que concerne aos dados fomecidos pelo 
"Muruário" an/es da celebração do Contrato de Empréstimo Oll duranre sua 
execução; ou 

(e:} Utili::ação dos produtos, dos materiais e dos bens de capital. ou ainda de 
atividades desenvolvidas pelo "Mutuário" que não se encontrem em harmonia com 
o meio ombienle ou transgridam as normas de legislarão ambiental vigentes no 
pais, bem como aquelas estabelecidas nas Condições Parrirn!ares de Contrnlaçâo, 
0/1 

(!) i-!ào cumprimento, pelo "Muruário ". dos procedimcnros estabelecidos pela 
"C,AF"para tor11arem~se elegíveis os projetos objeto do .financiamento no âm!Jl'to 
du ''Programa". 

10 

,,.•;:;, .. r?. 
,"I 

\.' 



CLÍUSULA 17.- SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES POR CAUSAS ALHEIAS éiS 
PARTES 

.1 "CAF" poderá suspender a execuçào das obrigações assumidas no Contraro de 
Emprl:s1imo, caso ocorra qualquer uma das seguintes situações: 

(aj a rerirada da República Federaliva do Brasil como acionista da "'CAF": ou 
(b) o advento de.força maior ou caso fortuito que impeça as parles de cumprirem com 

as obrigações conlraídas. 

CL,-{ USUL/! JS.- DECLARAÇÃO DE VENCIMENTO DO PRAZO DO .EMPRÉSTIMO 

A "C:,'fF" reró direito de declarar o vencimento antecipado do prcsC!nfc empréstimo nos 
.. •,:cguintes casos: 

a) ma11u1cnçiio, por nwis de 1 ](} (cenro e vinte) dias, de qualquer uma das circuns/úncias 
descri/as na Cláusula 16 deste Anexo, ou 

b) ocorrênci(r de sillloção descrita no item (a) da cláusula anterior. 

A ocorrência de qualquer uma das süuações descritas acima jacu/fará à "CAF" o direi/o 
de declarar vencidos os prazos de todos os montantes desembolsados, cm vir!ude do 
prc:se11/c empréstimo. Caso isso ocorra, a "C.AF" enviará ao ''A1utuário ·· e ao 
·'Garantidor" um comunicado por escrito, sem necessidade de 1101i/icaçào judicial ou 
t:'xtrajudicial. A7esscs casos, a "CAF" terá direito de requerer ao "Mutuário" o reembolso 
imediato de 1odos os valores devidos, com juros, comissões e outros cnca1:r;os, até a data 
do e/Crivo pagamento. 

CL.'ÍUSULA 19.- DESEM~BOLSOS NÃO AFETADOS PELA SUSPENSÃO DE 
OBRIGAÇÕES OU PELA DECLARAÇÃO DE VENCli'ilENTO DO PRAZO DO 
EJHPRÉS11MO 

As medidas previstas nas Cláusulas I 6, 17 e 18 deste Anexo não cife1arão os c!esc111bo!sos 
requeridos e ainda pendentes de cxecuçiio, caso os recursos tenham sido postos à 
di.1posição através da emissào de Cartas de Crédiro irrevogáveis. 
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CLiUSUL-1 20.- OBRIGAÇÕES A CARGO DO ORGANIS/',1O A'XECUTOR 

A lám das obrigações descri/as na Cláusula Oitava das Condições Particulares de 
Contrafaç/fo e das contempladas neste Anexo "A ", o ·'Adutuário" assume as seguintes 
obrigações: 

(a) Utilfrar os recursos do empréstimo de forma diligente e c./lcientc. de acordo com as 
11ormas administrativas efinancei,·as. 

(b) Ajustar previamente com a "CAF", por escrito, qualquer modí/icaçiío substancial 
nos contratos de aquisição de bens e serviços que /Orem financiados com os 
recursos destinados ao "Programa''_ 

CL.4USULA 21.- UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS E DOS BENS 

Os recursos do empréstimo devercio ser utili::ados exclusivamente para os fins previstos no 
Contraio de Empréstimo. 

O "Muluário ·• não poderá urilizar os recursos para (i) aquisição de lerrenos e açàc:s; (ii) 
pagamento de taxas e impostos; (iii) custos alfandegários; (iv) despesas com a constiluiçào 
de empresa:..; (1'} juros durante a construção,· (v!) armamentos e outros gastos militares; 
(vii) outros que a C>lF estabeleça. 

Os bens e se111iços financiados pelo emprcsllmo jerão uli/i:zados exclusivamen!e no 
"Programa'', não podendo o "Mu!uário" dar a eles um destino dr/Crente do estabelecido, 
Fendê-los, trnn,</eri-los ou grcwá-los. 

CLÁUSULA 22.- AU1}fENTO NO CUSTO DO "PROGRAMA" E 
RECURSOS ADICIONAIS 

lndepc11dc11temc111e do motivo, 110 caso de modi/ícaçào do cus/o do "Programa" dumnte 
sua cxccuçi"lo, o ".11utuário" il?f0rmará e apresentará a docurnen1açào pcr!inente à C~-u;: 
comprometendo-se a alocar os recursos adicionais necessários para garcnllir a correta e 
oportuna execução do "Programa", 

CLAUSULA 23.-AQUJSJÇÃO DE BENS E CONTRATAÇÃO DE BEiVS E SERVIÇOS 

Para efeitos do presente Contrato, a licilação publica intemaciona! e a liciiação pública 
nacional serClo regidas de acordo com o estabelecido na !egislaçc7o brasileira . 
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O "J\1Wuári!J" deverá reali::ar uma liciraçZio pública inrenwcionaf para a aquisiçào de 
bens cujo valor exceda o equivalente a USS 500.000,00 (quinhentos mil dâlares dos 
Es!ados Unidos da América). bem como em caso de contratação de obras e de scn•iços de 
engenharia com miares que excedam o cquivalc!1le a US$ 2.000.000,00 (dois milhões de 
dólares dos Estados Unidos da América). Os edilais de fiei/ação dcvenlo apresentar ampla 
divu!gaçcio nos moldes legais, possibilitando assim a ~{,ciência, a transparência e 
garan/indo a alia competitividade do processo lici1arório. 

Ern situaç()es especiais de contratações que tenham por ohjc1o valores sueeriorcs aos 
mencionaa'o.Y no parágrc~/0 anterior, poderá ser utilizada a licitação pública nacional 
desde que, por motfJ>os de ordem técnica,forcm devidamentejust{/icadas pelo "Mutuário" 
e aurori=adas prévia eformalmcnle pela "C/lF". 

Para aquisições de bens de a/é o equivalen1e a US$ 500.000.0/J (quinhenlOs mil dólares 
dos Esrados Unidos da América), ou no caso de contrataçiio de obras e sen•iços de até o 
equivalente a USS 2.000.000,00 (dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América), 
o "M111uário" aplicará regras e procedimentos de licitação pública nacional. 

Para conrratações de consultorias, cujos valores excedam o equivalente a USS 250.000,00 
(duzenlos e ci11qüe111a mil dólares dos Estados Unidos da América), o "Muruário" aplicará 
procedimenzos de licitação pública ínternacional. Para contratações htfêriores ao 
equiva/e11te a US$ 250.000,00 (duzenros e cinqiienta mil dólares dos E,tados Unidos da 
América), o '?vlutuário "aplicará regras e procedimentos de ficitaçclo pública nacional. 

CLÁUSULA 24.- LIVROS E REGISTROS 

O "Mutuário" deverá manter livros e registros da utilização do empréstimo, 110s moides da 
íegislaçiio e de acordo com a prática co111ábil. Esses li,ros e registros de\'erào 
den1onsrrar: 

(a) Os pagamentos e.fewados com recursos provenien/es do Co111rato de ünpréstimo; e 
(b) A operação do "Programa". 

Os livros e regislros correspondentes ao "Programa" poderão ser revisados pela "CAF", 
co,,formc o disposto na cláusula seguillfe des1e Anexo, até o roral dos pagamc11ros das 
quanrias ile,·idas à "CAF" em razão deste COnlrato. 
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CLAUSULA. 25.-SUPERVISAO 

A "CAF" estabi.:lecerâ us procedimenros de superviscio e jiscalizaçti.o que julgue 
necessários para assegurar a execução normal do "Programa". 

O "1\Iutuário" deverá permilír que os.fimcionários e demais periws enviados pela "C,JF" 
inspecionem, a qualquer momento, o andamenlo do "Programa'', inclusive os livros, 
registros e outros docwnenros que possam ter alguma relação com o "Programa". 

CLAUSULA 26.-RELATÓRIOS 

l)urante a vigência do empréstimo, o "Aiutuário" e/ou o ''Órglio l:):.cculor" deverá 
jOrneccr os relatório ... v que a "CAF" considerar convenientes, dentro dos pra::os limites, 
quan/o à urili::::açc7o dos recursos emprestados e dos bens e serviços adquiridos com tais 
recursvs, bem como da cxccuçllo do "Programa". 

CL/ÍUSULA 27.-AVISO DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVOiuÍVEIS 

O "J.1uruário "dewrá comunicar imediatamcnlc á "CAP" os seguintes casos: 

(a) Qualquer circunstância que dificulle ou possa dificultar a consccuçZio dos fins 
eles/e empréstimo. 

(b) Qualquer mod,ficaçZio nas disposições legais que afetem o "Mutuário" com 
relaçcio à execução do "Programa" e ao cumprimento do presente Conirato. 

,-1 "CA F "poderá adotar, a seu critério, as medidas que julgue apropriadas. de acordo com 
as disposiçi.íes descritas no presente Contrato de Empréstimo, se 1ai.1,· circunstâncias ou 
mod{/icaçéícs a.fC!tarem substancia/mente e de /Orma adversa o "JV/11/uário ", o 
"Programa", ou ambos. 

CL.4USULA 28.- CESSÃO, TRANSFERÊNCIA E DISPOSIÇ,{O DO CONTRATO 

/1 "CAF" poderá ceder, trmü:ferir ou de alguma forma dispor, total ou parcialrncnte, dos 
direitos e obrigações derivados do presente Co111rato de Empréstimo. 

/'lo caso de cess:fo contratual ou trcms.feréncia, a "C,,.JF'' comunicará, por escrito, ao 
"Mu111ârio" e ao ··Garantidor". com anrecedência mínima de 30 (trinta) dias. O terceiro, 
em relação à parre cedida ou tran.,ferida, assumirá a posição co11/rat11a/ da "C;JF" 110 

presente Contrato, Jicando obrigado nas mesmas condições pacllwdas. 
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O "lvfuruário" nào poderá ceder, tran.\'ferir 011 de alguma maneira dispor dos direitos e 
obrigações derivados do prese/7/e Contrato, salvo autorização expressa e por escrilo da 
··c11F" e do "Garantidor". 

CL/ÍUSULA 29.-ARBITRAGEM 

.,1 arbitragem a ser realizada enlre as Parles estará sz~jeita às segzúnles condiç6e.<,·: 

(a) Generalidades 
Toda controvérsÍa, dúvida ou discrepância oriunda do presente Contraio de 
Emprésli1110 será submetida à consideração das Parles que, de mútuo acordo. 
de\•erào solucioná-la. 
Se 11ão houver acordo emre as Partes, a decíscio será submetida, de forma 
incondicional e irrevogável, à decisclo de u.m Tribunal Arbi!ral, de acordo com os 
procedimentos estabelecidos a seguir. 
As Partes concordam ern excluir das marérias suscetíveis de arbitragem as relativas 
à exccuçào de obrigações vencidas, sendo fàcu!tado à "CAF" solicitar sua 
exéc11çcio peranre qualquer Juiz ou Tribunal que eslcja legitimado para 
conhecimento do assunto. 

(b) Composição e nomeaçcio dos membros do Tribunal Arbitral 
O Ji-ib,ma/ Arbitral será composto por 3 (três) membros: a "C/IF" des(~11ará I 
(um) membro, o "1\1utuário ", outro. e o terceiro. doravante dcnorninado 
"Dirimenle ", será designado por meio de acordo direto entre ambas as Partes. ou 
por seus respectivos árbitros. 
Caso algum dos membros do Tribunal Arbitra! necessite ser subsú!uido, a 
substiruição será feita de acordo com o procedimento estabelecido para sua 
nomeaçclo. O sucessor designado lerá as mesrnas fi.tnções e atribidções que o seu 
ameccssor. 

(cj início do Procedimento 
Para submeter uma controvérsia ao procedimento de arbilragem, será dir('<ida por 
uma das Partes à outra uma comunicação por escrito expondo a natureza da 
controvérsia, as .formas propostas de sati~fação ou reparaçào pretendida. bem 
como o nome do árbilro designado. Recebida a comunicação, a oulra Parte deverá, 
num pra::o de 45 (quarenta e cincoj dias, man{festar-se a respeito da controvérsia, 
comunicando à Parle contrária o nome da pessoa designada como ârbi1ro. As 
Panes. de comum acordo, desígnarcio o "Dirimente ", em alé 311 (trima) dias 
subscqiienfes, 
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Vcncídos os prazos acima descrifos sem que as Partes ou os árbitros designados 
cheguem a um acordo quanto à nomeaçâo do "Dirimenre ", este ou estes, de acordo 
com o caso, será(üo) designado(sj pelo Secrerário-Gera! da Orgm,izaç,Zío dos 
Esrados Americanos - OEA, a pedido de qualquer uma das Partes. 

(d) Consti!Uiçüo do Tribunal Arbilral 
A critério do "Garantidor", o Tribunal Arbitral fimcionará na cidade de Caracas, 
Venezlfcla, ou na cidade de .1\1011/evidéu, L/ruguai, e iniciará suas /únções na data 

.fixada pelo próprio fribuna!. 

(e) Regras que deverão ser seguidas pelo Tribunal Arbi!ral 
O li-i{nmal Arbitral eslará sujeito às seguinles regras: 
i) O Tribunal só lerá compcrência para tratar dos assim/os próprios da 

conlrovérsia estabelecida, adorando procedimento próprio, podendo, por 
sua iniciativa, designar os pcrifos que considerar ncccs.Yários, dando 
opor/1111idade às Partes, em 1odos os casos, de apresentarem as exposições 
necessárias cm audiênda. 

ii) O Tribunal decidirá a controvénia baseado em princípios gerais de direito, 
apoiando-se nos termos do Contrato, e pronunciará sua decisClo mc-:mo em 
caso de revelia. 

iiz) O laudo arbitral: {!) terá forma escrita e será baseado no voro vencedor de 
pelo menos 2 (dois) dos árbitros; (11) será pronunciado 110 pra:::o máximo de 
60 (sessenta) dias posteriores à data em que o Tribunal Arbitral lenha 
iniciado seus trabalhos, cxcc1uando-se a eú,rência de circu11stâncias 
especiais e imprevLl'tas que permi/am a ampliação do prazo por igual 
período; (111) será notificado às Partes, por escrito, mediante comwlicação 
assinado por pelo menos 2 (dois) membros do 'lí-ibunal: (1 V) deverá ser 
acatado denlro do prazo de 30 (1ri///a) dias, a contar da cima da no/1/icaçéio 
judicial a ser realizada após rari/icada a deeislio pelo Superior frib1mal de 
Justiça (STJ) da República Fedemliva do Brasil: e (V) no caso de 
descumprimento, a decisão arbilra! deverá ser convertida em título 
cxccll/ivojudicial para posterior execuçcio. 

ri) Despesas 
Os honorários dos árbitros, incluídos os do "Dírimente ", serão pagos pela Parte 
não .fàvorecida pelo laudo arbitral. Ern caso de decisão parcial, cada uma das 
Pa,rrcs arcará com os honorários do árbitro que o Secretário-Geral da 
Orga11i::.açiio dos Estados Americanos (OEA) houver designado, e os honorários do 
"Dirimcntc "serão pagos em cotas iguais por cada uma das Partes. 
Fica e111endido que ambas as Partes irão custear os gaslos de fi111cio1wmento do 
Tribuna! Arbitral e cada uma, suas próprias despesas. Toda dúvida r,:/acionada à 
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divtsüo de gastos ou à .fàrma de pagamento será resolvida, ern ,i<jinirivo, pelo 
Tribunal. 
As Parles arcarcio, de mútuo acordo. com os honorários das denuds pessoas que 
cada Parte considere que devam inrervir 110 procedimento de arbitragem. Se as 
Parrcs não estiverem de acordo quanro aos honorários de /ais pessoas, caberá ao 
Tribunal impor uma decisiio. 

(g} :\io!ificaçõcs 
Toda comunicação relativa à arbitragem ou ao laudo arbitral será realizada, por 
escri!o e com recibo de not((icação assinado pela outra Parte, na/ónna previsra no 
prcsenre Contrato. As Partes renunciam a qualquer outra fbrma de not{/icaçlio. 

CLrÍ USULA 30,- JURISDIÇÃO COkf PETENTE 

As Partes elegem como jurisdição competente, para dirimir dúvidas e eventuais 
conrrovérsias que não possam ser submetidas à arbitragem, a de Brasília, na República 
Federaliva do Brasil. 

CLrÍ USULA 31.-REPRESENTANTES A UTORJZADOS 

O "A1utuário" enviará à "CAF", o rnaiS breve possível, a lista de nomes e assinaturas das 
pessoas que o representarão nas diversas situações relativas ao Contraio de Empréslimo, 
ccrr(ficada pela pessoa devidamente autorizada para esse fim, e encaminhada de acordo 
com o procedimento estabelecido na cláusula das Condiç6es Par1iculares do Contrato de 
Empréstimo intitulada "Comunicações". 

O "ivlzauário" comunicará à "CAF" toda mudança nos nomes dos representantes 
aulorizados, 

Enquanto a "CAF" não receber a referida lista de nomes e assinaturas, entender-se-á que 
somente representará o "Mutuário" perante a "CAF" o n!prcsentante que assine o 
presen/f! Contraio de Empréstimo, 

CLrÍUSULA 32.-DATA DO CONTRATO 

A dara do Conrraro de Emprésrimo será aquela esrabe!ccida na parle fi11al das Condições 
Par1ic11lare:; de Co11trataçiio. 

- u -
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Anexo B 

Programa i'lacional do Turismo para o /Vluuicipio de Forf({/e::.a 

A. OhjetfV(t tio Programa 

O Programa vif;.;a desenvolver a atividade lurislica de Fortaleza de maneira suslc!!túvd, 
para o {jll(il propiciará uma adeqlfada ges/lio munlcipal que tenha como dirclri=esp!anos 
estrarégicus que complementem as intervenções de il?fi"aestrulura urbana previstos. Estas 
açDr::s, que co11/emplam ampliar a cobertura da i1(/,'aestrutura básica da cidade, incluem 
a e/aboraçi/o de C'studos de engenharia, a elaboraç/io e execuçlio de planos estratégicos 
de apoio ú atividade turística e à e;recuçDo de obras de infi-c,estru/ura locafi=adas na 
::ona norte da cidade de Fortaleza, na orla das Praias Beira-1Vlar e Praça do Futaro. 

B. Descriçlio do Programa 

Locali:-,açlio.:.. :\la cidade de Fvrtaleza, capital do Es1ado do Ceará, Brasil. 

Componeures tio Pro;eto. O Programa consta de 5 (cinco) componente,<,· (Jl!C sito 
apresentados a scgtdr e depois descritos individua/mente. 

J. Apoio em geral para o desenvolvimento do turismo que compreende: 

1. J Elaboraçüo de um plano estratégico para o desenvolvimento do turismo, u qual 
inclui os seguintes produtos: 

1. 1.1 Plano de reordenamento geral e prr!fetos arquitetônicos, urhaníslicos e 
paisagisricos para a Av. Beira-A1ar 

1.1. 2 Aíctodologia de colela e anúlise de indfr:adores de lurísmo a ser muni furados 
periodican1e11/e 

1.1,3 Esiudos de mercado para a deflníçcio da estratégia de descnvulvi111e11Jo de 
Fortaleza como destino turístico 

1.1.4 Plcmo de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável para F'ortal,rza 
(PDTJS Fortaleza) 

/, 1.5 Inventário da Atividade 11,rística de Fortale::a 

1.2 Estrakgia de Comercializaçcio 
1.2. I !:,'/ahoração de um Plano de l\legócios para a _promoçüo e marketing do turismo 
1.1.2 EYecuç{i.o do Plano de l'legóciospara a promoçcio e markeling do turismo 

l ,3 F or!a/ccimento Jnsrituciona! 
1.3. l Fortalecimento institucional da SE7TOR 
1.3. 2 Fortalecimento institucional da gestllo municipt.d do turismo 
1.3.3 Desenvolvimento de um Sistema de lnfurmaçclo das Atividades 'I'urislicas de 

Fortolc:z(I 
.I. 4 Provimento d1 · 111/i·aestrutura e serviços básicos para: 

1.4.J Remodelaçlfo da Praia do Futuro (Av. Zcé Diogo, Av. Dioguinlw e .4v. Josc; 
Sabóiaj 
l. 4. 2 Rcfórma dt: Praça do Futuro/3 J de A1arço 
1.4.3 l)rbunizaçâo do c01y·lmlo Santa Tcrc:::in/w 
1.4.4 Reor,,.'nwmenlo e execuçiio do Proje!o da /li'. Bâra-~l1ar 



7 Geshio ,l111bie111a/ 
2. J Avaliaç6es ambientais cstra/Jgicas 
.?.2 Audirorios svcioambientais da e:recr,çâo das obros 

3. Gesu!o do PrrJ'zrmntt, que inclui as seguintes atividades: 
3.1 Apoio, Supcrvi.w7o e Fiscalizaçcio das obras 
3. 2 A uditoría l:.'.xrerna 
3.3 .11valiaçüo intermedfríria e final do Prog_ranw 
3.4 Apoio (i- UCP para a Gerência do Programa 

4~ Cus/os de Financiamento que inclui, além dos juros do empréstimo da CAF durante 
o período de erecuçrio do Programa, as comissões previstas pela normativa da CAF 
e os gastos de avafioçcio e estruturaçiio do empréstimo. 

5. hnure1,1fst(}!i_, 

Comrwn<utle I: /11terve11ções em geral para di.~senv()/ver o turismo. Este componente 
;.:~mio com 5 (cinco) s11bcomponentes, que incluem: a elaboraçtio de estudos, e.wxuçiio dt.: 
planos de. dcs<:nvo!vimento turístico e execuçtio de obras, dentre os quais se destaco: 

J.J.l ''Plano de Reonleuame,rto geral e projetos arquitc!t<Ínicos, urb<udsticas e 
p11isazisticas para a Av. Beira-l14ar" 

Objetivo. Consiste na recuperaçcio, sob o ponto de vista urbano-turístico. ela costa 
focalizada ao nordes/e da cidade de Fortaieza. A partir do antepn?felo c.:sle 

subcomponente será encarregado da elaboração do projeto básico, o pr<?ieto execuavo e 
estudos complementârios (cálculo:,~ desenhos e projetos deflnilivos) de todos os 
elementos nece.r~·ârios para a execução das obras previstas no Projeto de Recupera('lio 
da Av. Beira-Alar, a ser.financiado com recursos de contrapartida local. 

1.2 Et-·tratégin de C01nerciafi;:açã11: Eü1bo1·açt10 e Execuçiio ,lo Piemo de Prm11oçiío 
e Marketing (PPJvIF) 

Objeth:o. Estabelecer as diretrizes de promoçâo e marketing 1urist1co de For/a/c::.a, 
definindo e executando ações de promoçtio turística, atravi:s da elahoraçâo de um plano 
cs/ratégico de promoç(7o que conle em sua fáse de elaboraçâo, com um processo 
parricipativo e de consulta entre os disti!1los atores do setor turístico (.\·etor púh/ico, 
privado, 0111ros agc:111(~.\'). Para levar o mesmo adiante será coníratada uma empresa que 
pres!e serviço, tanto para o est11do quanto para a execuçtio do proje/o. Em tal sentido, 
inclui !rés aç,3i.:·s: t) E'!aboraçcio do Plano para o período 2012-2014; it) desenho das 
açôes da csrratégh: de conumicaçc7o elaborada e aprovada no âmbito do Piemo; e iii) 
apoiar n SETFOR 11:: promoç(lo e execuçâo das açàes derivadas do Plano, ranto 110 rcsro 
do Brasil q11on10 no exterior. 

l.3 Fortalc~címento Institucional 

O/Jjerfro. Apoiar a S/.:,'TFOR na gest<7o municipal do turismo, no âmhito do Programa 
PROD/:.,7'!_;'/? - Fortaf,..·::.a para o aperfeiçoamento da capacidade de gestllo púhlica do 
lurismo, a .f:vor do .lesenvolvimento susfenráve! da atividade. Es1e s1rbcomponenfc 
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upoiará SETFOR no: (i) P!anejamenfo cstrafégico Jo ru.rismo em Fortaleza; (ii) 
('iaboraçtw de um diagnóstico organizacional da Secretaria; (iii) efaboraç(lo de um 
p!ono de negócios; (iv) fmplcmtaçâo de um modelo de gesfrlo por indicadores para a 
SETFOR: (v) redesenho de seus processos decisórios; e (vi) reali::açrlo de um est11do 
técnico paro o redimensionamento de hardware da Secretaria. 

1 . ./ Provimento de infraestrutura e serviços básicos. 

Este: s11bcompo11e11te inclui -1 (qualro) obras de infraestrutura: 
J .4.1 Rtmodelaçt1o d" Praia do Futuro (Avenidas Zezé Diogo, Dioguinho e JosJ 
S'aháia) 
1.4.2 

1.4.3 
1.4.4 

1.4.I 
.Sºabóia) 

Rcfimna da Praça do F11111ro I 3 I de /vlarço 
Urbanizaçt'io da encosra do ivforro Santa Terezinha 
Reordenamento da Av. Beíra-lvlar 

Remotlelacão tia Praia tio Futuro (,fv. Ze::é Dio!{(), ÂI'. Dioguin/10 e Av .. h>sé 

Objetfro. /.tnp!emenlar transformações nas vias de acesso e circu/açilo à Praia do 
Fururo, com a fnlençifo de mudar n paisagem urbana para dar conotaç<iu turistica e 
melhorar as condições de transitabilidade da zona. Para isso pretr:ndc-sc prover a Praia 
do Futuro, espec{/icamente as avenidas Zezé Diogo (.\·etor perlence.nlc ao hairru 
Scrviluz), José Sabóia, Diogui11/ro, e Clóvis Arrais J1aia, de um ejicicnfe sistema de 
drenagem d~ águas pluviafa, bem como tambCm proporcionar uma soluçiio de pavimento 
de acordo com os níveis de circulaçllo estimados para o sistema viário, que maximizem o 
conforto do transporte e a segurança de.sra zona de.fOrte tdl.uência de visiümtes . 

. -"tv. Zezé Diogo Esta via tem uma longitude aproximada de !.627 m e será 
recondk.·iomrdo em pavimento flexível. Apresenra um primeiro trecho entre a Rua Ismael 
Pordeus e a Rua Renato Braga, que se encon1ra com 11m rev,:stimento de a.~·/idto. cm 
estado regular e um tn{(ego baixo. e um segundo 1rec/10, entre as Ruas Renato Braga e 
Polary Maia, que apresenta uma superfi.cie em paralelepípedos fixados com argamassa 
de cimento e areia grossa. 

As AFenidas José Sabóia e Di"guinho~ J:,J·tas vias ll1m uma longitude aproximada de 
1.285 m e 3.530 m respectivamente, e ambas serC:o reabilitadas com uma so/11çiio de 
pavimeutm:,:ao /fexfrc!. As vias têm uma supe,ficie cm paralelepípedos de /Jedra 
recohertos cum uma canwdo de a.!>.'fálro. As ohn.1.s de drenagem existentes .wlo 
fnstdicientes, o (JUe devido á construç<lo de novas vias pavimentadas ,w zona, mfmcnüm 
o acúmulo de água que nr7o evacua de maneiro oportuna. gerando alagamentos e 
:}rovocwulu instolJilidade á estrutura das vias . 

• ~; v. Clávis ,Arrais :Haia. Contempla a readequaç(/o de aproximadamente 3.464 m de 
longitude 1w orlo (i:: ::.ona turistica da Praia do Futuro e para a mesma ,\·erá empregado 
o uso d<.· vipoquin,,:.-, ú1aralclepípedo mais decorarivo) como parte de uma \.-'fs/io mais 
estética ,., ornamenldf para a arraçcio do turismo na zona. 

,, 



1.4.2 Reforma da Praça do Futuro 131 de Março 

A Praça clu Futuro, alua/mente denominada Praça 31 de J.v/arço, poss·ui 11ma árn, 
aproximadcr de 24.412 m2. Limita ao leste com a Av. Zezé Diogo, ao norle com a Rua 
Franci,s-cu li foreira, a oeste com a . ...Jv. Dioguinlzo e ao sul com a Rua Joc7o Alencar. 

Objeüvo. Jmplemenlar obras na Praça 31 de lvfarço. de modo a melhorar a paisagem 
urbana do lugar e promover sua u!i/izaçtio e luíhitos saudáveis de vida na popu!açi'io. 
Brindará um espaço de lazer mu/tifimcional onde os visitantes e usuários da Praia do 
Futuro pos:wm praticar atividades esportivas au ar livre. A obra prevê um projeto 
paisagi.rtico. duas quadras de voleibol, 11111a poliesporrivn, uma pista de palinaçiio, uma 
pista de atletismo, um campo de jogos para crionças e um amplo espaço para um 
restaurante, snack bar, banheiros·, lojas de ar/esana/o, !an-house, atcnç(/o mâdica, 
delegacia de polícia e posto de salva-vidos. A praça c:ontará com tn}s espaços 
d[fcrenciados: um espaç:o coberto, a praça ajardinada e um amplo jardim de la:::er. a/àn 
de estabelecer uma área para es1acionmnemo, 

1 . ./.3. Urhauizaçiio da Encosta do Morro Santa Tere.-..·iuha 
Objetivo. Drenagem e contcmçcio da encosta e obras de acesso ao morro para viahi!i:ar e 
melhorar a paisagem urbana da localidade. A encosw, onde serão desenvolvidas as obras 
de urbruli.w-:o, possui 40.512 n/- e encontra-se na orla da Av. Vicente de Castro. O pr<ljelo 
urbanístico prevê escadas de 6 m de largara por 10 m de comprimento emoldurado por 
uma vegetac..:·,]o que auxiliará na contenção do morro. Estará, por sua vez. composta por 
_jardins, quiosq11es1 área de esporíes, rmfitealros, mirantes, iluminaçcio e mohi/iário 
urbano. 

I. 4.4 Prnieto de Reordena1ne11to da Av. Beira-/V.far 
O projeto será regido de acordo com os planos e estudos dcfinilivos re.rn//antcs do 
suhcomponcníe 1.1.1. e conlcmp/r1 as segui111es obras: pavilhões 11111/rifimcionai.r, 
pavilhões dt'l JC!ira aríesanal, constntçtio de um mercado de flore,\' junto ao terreno da 
Praia de lracema, implantm;xlo de um conjun!o integrado de zonas de jogos, fi.:ira de 
alfmcnros e behidas, quiosques, espaços abertos. supe,_iicies de pavimentaçcio de uso 
público (ca/çadõcs e ciclovia~), áreas de contemplaçr/0 da paisagem marinha, conslruçrio 
de um quebra-mar. crmsrruçrio de um anfl1eatro e um skate park, construçâo de um novo 
mercado de peixes, estacio11amen10 para veículos, incluindo um ao nivel para veicu!os em 
,nosr'ç:.io de 45r'. 

Campo11e11te 2: Gestíio Ambiental Inclui uma avaliaç(lo amb;ental estratCg!ca e as 
wulilorias socioambientais de execuçc;o de obras. 

Aval.;açii.o ambiental estratégica: Será executado de acordo com os termos do convênio 
Nº 7: 7020/2009/irmado entre a SETFOR e o Mllir. 

Auditorias socioambieutais de execuçiio de obras: Esfr inslr11men10 de gestiio permitirá 
1011a {l1't1liaçiio si-::cmática, periódica, docwnentadri e objetiva dos si:oemas de f!.eS!cio e 
dcsemper:l:o d,;s L'(JU.ipamenros i11sralados, fisca/i:::ando e limitando o impacto "di: suas 
al.ivid;;dcs no m, :o ambiente. 



Componente 3: Ge,..,.·tiio do Programa~ Este componente opoiarâ a gcsulo do Programa 
arravé.s da supen,fsiio e .fiscalizaçâo de obras e da Unidade ele Coordenaçiio do 
Programo, assim como financiará a auditoria c:rtenw. e as ava/iaçôes iJl!ermcdiúricts e 
finais ela opcraç(lo, 

Componente 4: Custos de fina11ciame11ta. Este componente compreende, alem dos 
11t1!urcs referentes aos juros, a comis.wio ele compromisso, rr comiss,lo dejincmciamcnto e 
us cus/os de c1vrt!iaçtio . 

Componente 5: b11previstos. Este componente afe;1C/erá aos possivei.1· desvios nos 
orçamentos e/ou escalonamentos que possam ex1~·ifir, a fim de garantir a rca!izaçcio das 
ubras e a/ivl(/adcs previ.~tas no Programa. Prevímnentc ás despesas deste eompo11enfr, o 
Ôrgflo En:u1for deverá apresentar a consideraç(lo da CAF qualquer solkí!açiio (/t..: 
de,\pcsa prc:1 1ista, just{/icando em cada caso a utiíi::açtio proposta. 

Com cargo a esse item, será possfw:I financiar maiores quantidades de vhras ús 
inicialmente estimadas nos con/ratos de construç(io e os respectivos custo,\' adicionais 11a 
supervis(lo e .fiscali:::açâo. ]Vüo S(io considerados custos elegivds com cargo a eslr.: item 
as ohras complementares ,uio prel'istas no conceito inicial dos prr~jetos, as quais, em 
todo caso, t.!Ci'erào ser assumidas pela Prefeiluro .'\1unidpal de P'ortale::o (i.JA;JF), ao 
igual que qualquer requerimento de n~cursos adicionais para a exec11çilo do Programa. 

C. Aspectos ambientais e sociais 

Avaliação social e ambic11ta/: iifeditlas preventivas, mitigantes e/ou c<1rrl!tfras 

Dcú'nidas pr:,ht Prefeitura. A üsta das medidas identificadas pela Prcjê•itura de Furlale::.a 
para o Programa inclui: 

Avaliar a uti/;zaçcio de tecnologias de menor impacto. 

lmplontar um sistema de monitoramento e acompan/wmcnlo das obras, on 
especial de ero:úlO e assoreamento dos cursos de água durante as ohras ,, depois 
de/os. 
Imp/unfar o planejamento e o gerenciamento das ações com os colaboradores. 

Aspersrlo de água nas âreas onde sejam executados movimentos de terra. 

Fazer manutençrio regular dos veículos utilizados nas diversas ações para a 
impit:ntação do projeto. 

Evif.:.u~ a queima de materiais combusl!veis, lixo e maléria orgânica. 

Rea!i::ar o mínimo de movimentos de terra e retirada de vcgetaçào. 

R<..~p!anfar a vegetaç<lo costeira. 

lmplantaç(io de infraestrutura sanitária. 

Prover o local de manutençZio dos eqwj;amen!us com um sisrema de proteçlio 
paro rt possivc! contaminaçcio da drenagem pluvial . 

.i\1oniroramento da dh-eçrio da fuligem. poeira, da. prevençüo de derramamentos 
de 1/quidos, da insta/açâo de cercas de pro!eçcfo adequadas e sina!izaçtlo cm todo 
o rn .. 1c.hu da obra. 

Coleta de lfro e limpeza. 

\_ 
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lmp/cmenlar programas e . ..,peciais que envolvam a comunidade "º conhecimenlu 
dos impactos e as medidas atenuantes cluranJe. a execuçüo das obras. 

Ado/ar medidas que minimizem as inte,jlJrências nos fluxos de Feículos, 
circulaçcio de pede.vires, geraçc7o de barulhos e de ma/criai especial. 

Implantar um sistema ele sina!izaç{io adequado. 

P!ar1ejar c:orrewmente a exccuçâo das obras, evitando horúrios inadequado,'.' 
para minimizar os riscos de acidentes. 

Realizar o proje/0 paisagistico. 

Jmp/antar ns medidas de engenharia de segurança, comemplando primeiros 
socorros, transporte de pacientes e/ou médicos, segurança pessoal e patrimonial; 
e ;:,fstemas contra incêndios e brigada de bombeiro. 

Jmp!a111ar o Programa de Comunicação Social e Ambiental. 

f>riorizar a conlrataç:iio ele nulO de obra local na.fase de implantaçüo. 

Promover açr)es sociaisjunlo às comunidades carentes exislentes na 1,fzinfwnç:.a. 

Promover n capacitaçcio pro.fissiunaf da nulo de obra. 
Promoç(lo de programas de acompanhamento social dos jovens que ./i-cquentam a 
ârca, visando a prevcnçtio confr{l a influência da prostifuiçiio. 

!den:iOcadas r,e/a CAF. 
Elaboraçiio dos estudos ambientais e sociais dos projetos Remodelaçtio da Praia 
do F11/uro (Av. Ze;;é Diogo, Av. Dioguinho e Av. José Sabóia); R<fórm11 da Praça 
do Futuro/ 3 J de lvlarço e Urbanfzaçiio da Ladeira do Conjunto Santa l'ere=iuha 
Tramitaçclo da Licença Ambiental Prévia e a licença Ambiental de fnstu/açllo 
para os projelos Remode!açlio da Praia do Fuluro (A,,. Zezé Diogo, Av. 
Dioguinho e Av. José Sabôia); Reforma da Praça do Fulurol 3 I de !vlarço e 
Urbw1izaçlio da Ladeira do Conjun/o San/a Terezinha. 
li:foboraçlio e execuçâo de um plano orientado a reduzir ao minimo possive! a 
l{{f!taçlio da cotidi<midade da popu!açâo relacionada com a cxccuçtio de ol>ras 
civi::, incftdndo, entre outras passiveis, ace,rsos c1 praias e a h:/i-aestruluras 
residenciais, comerciais, fluxo de pedestres e veículos, e sinalizaçtio. 

A:·qNtctos e Risco.t lnslitucionais e Organizacionais. O Art. 3° do Decreto J ]620 
(28112/2009) que cria a UCP do PRODETUR Forlilleza prevê 11m11 Coordcn11çáo de 
!nfraesrru!uro, Se1i·iços Básicos e Gestão .Ambiental como parte da es/rutura 
org(mi::adonal da re/Crida unidade, que por sua vez coJ1tarâ com um Assessor Especial 
cm Gesfrio ./lmbienw/. Entre as atribuições da Coordenaç<io, contidas nus ''A1ec:anismos 
de Funcio1wme11to do Programa", /f.!:::.-se necessário que a mesma vele pela t!evhla 
gesttiu ambiental e social do Programa, tanto no que se ref(~re á contralaçào de 
<,:unsul:orcs. clahoraçrlo de estudos, tramitaçüo de licenças ambientais e execuç:tio das 
ações ambh'111ais e sociais associadas ás obras e demais atividades do Programa. assim 
como a interação com outros órgãos públicos e a comunidade em geral. 

Os projeto.': do Programa que requerem licenças ambientais sâo: i) R.emodelaçf70 do 
Praia do !·ilfuro (Av. Zezé Diogo, Av. Dioguinho e Av. José Sabóia); ii) Rc:fórma da 
Praça do Futuro/ 31 de A1arço; e ili) Urhani::açcio da Ladeira do Conjunto Santa 
·rerezin/111. Todas estas licenças deveriio ser tramitadas ante a Secretaria de 111eio 
Amhicntc e Controle Urbano da mesma Prefeitura. 

,, 
' 



Quadro N" !: 
Orçamento detalhado estimado (US$) 

,cen, 

I.J. 1 l'J:.i,o <l~ reó1<l,;>i;1.mcmç, 1,~,.,,, t )lmJ<:1oi .i1~11(t~11>111c~l, 1,1tb1,11búi:os,: 

!;,,úi:111i~11c,,s r,nr~ ~ ,\,-_ !l.-im·M~i 

!'M~ 

lt.'J'.>7 r.~. lllP,IJ'} 

XM'.U! 

" 

" 
" 

' 

;'il,7'i 

l,,.JU.M1i 

u,n~; 

l)JJ':t 

u.o~, 

u,o'J-: 
0,(.1 ... , 

U,,I~, 

ll,0~', ~ ')~].(,,\.' 

!.K-Kl .. 1, li.O', 

h,,.,-,,-tcF,.,c,c,,a:,,a"c,,.c..,c,,.c,c.'"c."c"'"'ºº"=,a"""''"·""""ª'·"o"•----------+--,c,cz.9c,,c,,c-,· r-.;.,c;t1c_,,<. t----c."t---c,c,,,o,,a, --,,,,_,,,,c,o,,,, ---,c,_,_ .• d. 

1 ,1 ~ F,;,,1:d,•c,roclll" /1>:<111w1M:, J~ 1;"'1;;.u, Mum~w,11,1,. 11,uw,""I> ;,,i1tr~1" d,, 

i'r~f\JO!lfü 

l ;t_ 1 :1:stl\1·\1[1·1mell1ó ~e uni ~,~to:"'" ó<:"lll!últll~,~r, ~a111·,,J.iclt hmi!oc~ <lt 
r'un.,:(•1n 

1 -1 ("''''"""lllr• ~,- H~JJo,\n,11Ji,11' ''--"IVl>1>• l>,>~J~V\ 

1.-l J (e'1\odd1,ç~<> ,t.1 l•rn,~ tlt, h>hl'<' (A, /.~li D"'J;c>. As 

;::.1,/.IJ li!U.u, 

Op' .. 

,11,1•,.Nr 
,1.1 •l~J H': 

11.J"t, 

1u·. 

r<;aiJ«Hn} 1 
f,,.,7,+.,,a,,c,.,c,.c.c,.c,.c,,,c,.c;:,c,,c,.c,.,c,c,,,c"rr··'"' c00c,c,,c"c",,----------+-7_.c,,cl{1n;,7.·-.,c,,,c,.,a"+---7,tl, --,,.c,,.c~-,l---.,c,c,.s,T,,7,,,---.,c-"c,;; 

J:, ,,,w:,r1,r101 ,fo ,c1:u1:a,Cl< ,,nr,:, 
,(·.,w.,,,1<! flu~ui;Lrooe,n" 

)TOTAi. 

511,~,,1 !ml,{1~ 

4J).l9.W:r 9ll.l', 

LI,\n 

(l.,t: 

~l.000.(1{!1 :-u.o; 

o.o: 51l!,rn 

!l,(J'i [J.2': 

º·"' 
(l,(r': 

10!1,lf(lll.U 1/~f.H': 



ANEXO "C'' 

CONTRATO DE GARANTIA 

Entre a República Federativa do Brasil, dorava11le denominada "Garantidor". represcníada 
11es1e ato pelo Senhor (a) .. , .. ,. ,' "' \,. :·,·; , ... _. , devidamenle autori::ado para !ai 
,:feito medianre ?orlaria Nº , , , da Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional, de 

de ______ de 20 , i • e a Corporação Andina de Fomento. dorava11te 
denominada "CAF", representada neste alo por sua Diretora Representante no Brasil, 
Sen!rom Moira Paz-Estenssoro, de nacionalidade boliviana, maior de idade e ide11!i/icada 
com o Passaporte Boliviano No. 487002-LP, devidamente lzabili1ada para tal 1110 por Poder 
Especial co1lferido pelo Senhor Enrique García, Presiden/e Executivo da "CAF", perante a 
Embaixada do Brasil em Caracas, em 20 de outubro de 2011, levando em conta que, de 
acordo com o Co11trato de Empréstimo celebrado na cidade de ______ , nesta mesma 
data, enrre "CAF" e o Município de Fortaleza, doravante denominado "Mu1uário ", em que a 
"CAF" concordou em emprestar ao "Mutuário" até US$ 50.000.000,00 (cinqiie11ta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América) sempre que o "Gara11tidor" se responsabilize de 
Ji:mna solidána pelas obrigações de pagamento do serviço da divida do "Mutuário" 
esripuladas no Contrato de Empréstimo, as partes contratantes concordam o seguinte: 

CLÁUSULA PRIA1EJRA: 

a. O "Gara111idor" se conslitui devedor solidário de todas as obrigações de pagamento 
do serviço da dívida contraída pelo "Mutuário" no referido Conrrato de Empréstimo, 
que o "Garantidor" declara conhecer e aceitar todo o seu conteúdo, 

b. :1s obrigações de pagamento do ''Garantidor", de acordo com o Contrato de 
Empréstimo, rêm. e terão a mesma prioridade de pagamento que as demais dh>frlas 
cx/ernas que o "Garantidor" tenha com os Organismos Financeiros lnrernacionais 
+íulti!alerais dos quaisfàça parte. decorrentes de contratos de empréstimo. 

CLÍUSULA SEGUNDA: 

O "Garantidor" se obriga a: 

a. l1?(onnar o mais breve possível à "CAJ.,. ..... ,, sobre qualquer ocorrência que, no âmbito de 
sua competência, d{ficulte ou impeça o alcance dos objetivos do empréstimo ou o 
cwnprimento das obrigações do "lvfutuário ". 
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b. lr!fàrmar o mais breve possível à "CAF" quando, nc, condiçào de devedor solidário, 
l'ier a realizar os pagamenros correspondenres ao serviço do empréstimo. 

CL,ÍUSULA TERCEIRA: 

,\lo caso de a/raso no pagamento de qualquer parcela de principal ou juros por porte do 
",Wutuário ", a "CAF" in(àrmará imedialamente ao "Garanridor", por i11fc:rmédio da 
Procuradoria-Cera/ da Fazenda Nacional, com cópia para a Secretaria do Tesouro l .. lacio11a/, 
e dará as devidas instruções. a fim de que se realize o pagamento da quantia devida no pra=o 
máximo de 30 (trinta) dias con!ados a partir da referida comunicação. 

A responsabilidade do "Garantidor" somente se extinguirá pelo cumprimen/o das obrigações 
de pagamento do serviço da dívida conlraída pelo "1Vutuário ", não podendo eximir-se de sua 
responsabilidade, ainda que a "CAF" lenha concedido prorrogaç·ões ou concess6es ao 
"M11111ário ... desde que as rr;/eridas prorrogações lenham sido autorizadas pelo 
''(?aranridor ", ou lenha se omi!ido ou retardado o exercício de suas açâes contra o 
";1,futuário ". 

CLAUSl.!LA QUARTA: 

O ., Garcmtidor" se compromete a pagar zodas as obrigaç6es ./inaneeiras decorren/es do 
Contrato de Ernprésíimo sem dedução nern restrição alguma, líl'res de lodo imposto, taxa, 
direito ou c.ncc,rgo previstos nas leis vigentes na República Federativa do Brasil. 

O atraso 110 cxercÍcio dos direitos da "C4F" estabelecidos neste Contraio, ou sua omissão, 
não poderc"io ser interpretados como uma renúncia a tais direitos, nem como wna aceitação 
das circunstâncias que não lhe leriam permitido exercer tais direi/os. 

CLAUSULA SEXTA: 

Toda controvérsia que su1fa entre as Partes, decorrente da interpretação ou ap!icaçliv deste 
Conlrato e que n/io se solucione por acordo entre elas, deverá ser submetida ú dccLwlo do 
li-ibzma/ Arbi1ral, como es1abelecido na Cláusula 29 do Anexo "A" do Co!11ra/o de 
l~lnprústimo. S:.-' a controvérsia C?[eíar fanfo o "l,,,furuário" quanto o "Garantidor", ambos 
de1'er(lo aluar t·onjuntamente designando um mesmo árbitro. Para os efeitos da arbitragem, 
no que di::. respeito a obrigações fz'nanceiras, toda rejerência que se .fizer ao "lvlutuário" no 
processo e na a'ecisâu do Tribunal Arbitral se enlenderá aplicável ao "Garantidor". 

CLÁUSULA SÉTI!vfA: 

A "CAF", mediante préi'i,1 solicitação por escrito do "Garanridor ". ilrfimnará a respeilo dos 
montanles desembolsados ou não desembolsados do empréstirno. 

/}'/N,.:· '. 
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CL.4USULA OITAVA: 

Todo a\'iso, so/;citaç(lo uu comunicação e11rre as Parles, decorrente do presente Con1ra10. 
deverá ~feiuar-se por escrito, sem exceçao alguma. e será considerado efetuado ou c11l'iado 
por uma das Partes à outra quando entregue por qualquer meio usual de comunicação, exceto 
o q11e /or relmivo à arbitragem que deverá ocorrer mediante recibo de noti/icar;iio, para os 
respecrivos endereços a seguir: 

Ao ·'GARANTIDOR" 

Endereço: MINJSTÉR!O DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Esplanada dos 1\1i11islérios, 
Bloco P, 8º andar. 
CEP 70048-900 Brasília, Distrito Federal, Brasil 
Fax No. + 55 613412-1740 

Com cópia para a Secretaria do 'fesouro Nacional, em caso de atraso no pagamenlo de 
qualquer quamia devida pelo "Mutuário": 

MJNJSTÉJUO DA FAZENDA 
Secrelaria do Tesouro Nacional 
Coordenação-Geral de Controle da Dívida Pública 
Esplanada dos Mi11is1érios - Bloco P- Ed. Anexo -Ala A 
!º Andar, Sala 12! 
Brasília - DF- Brasil 
CEP 70048-900. 
Fax No. + 55 613412 1461 

CORPORAÇ/1O ANDINA DE FOMENTO 
Aparlado Postal No. 5086 
.4ltamira 6901 I - 69012 
Caracas, Venezuela. 
Fax No. + 58 212 209 2422 
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Em comum acordo, a "CAF" e o "Garantidor", a/Uando cada um por meio de seus 
rcpresc111a111cs aurorizados,.firmam o presen/e co111rato em 3 (três) vias de igual /cor efi:mna, 
no idioma por!uguês (Brasil) e em 3 (três) vias no idioma cspan/zo/, 11a cidade de ( __], no 
dia{__}([_]) de [_J de 201[__}. 

p. CAF 

\)~Qv.J\~ 
f __ ~l 
( ____ ~ 

p. REPÚBLICA FEDERA TIVA DO BRASIL 

' ' .\ 

[__} 
[__} 



h !ilFORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANO LVII FORTALEZA, 30 DE DEZEMBRO DE 2009 SUPLEMENTO AO Nº 14.215 

PODER EXECUTIVO 
1 GABINETE DA PREFEITA 1 

LEI Nº 9.563 OE 28 OE DEZEMBRO OE 2009 

Cria o Corredor Gastronômi
co da Varjota. na forma que in
dica. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 

Art. 1° • Fica criado, no âmbito do município de 
Fortaleza. o Corredor Gastronômico da Varjota. 

Parágrafo Único • Para efeitos do disposto nesta 
Lei. o Corredor Gastronômico da Varjota fica delimilado pelo 
quadrilátero compreendido entre as Avenidas Santos Dumont, 
Senador Virgílio Távora e Abolição e a Rua Manoel Jesul
no. 

Art. 2· • A área delimitada poderá ser objeto de 
regras especificas relativas ao uso do solo. âs obras e ás 
posturas municipais . pelos estabelecimentos enquadrados no 
perfil só-cio-econômico do supracitado corredor. 

por objetivos: 
Art. 3• • O Corredor Gastronômico da Varjota tem 

1 - promover o desenvolvimento sustentável da 
atividade econômica ali espontaneamente já instalada: 

li • atrair novos investimentos dentro do perfil 
vocacional da área: 

Ili • assegurar o controle urbano e o 
ordenamento do uso do solo, com ênfase ao combate às po
luições sonora, visual e do ar: 

IV - favorecer o trânsito de pedestres na área e 
melhorias da circulaçao de veicules; 

V • otimtzar o uso coletivo de estacionamentos, 
bem como a ampliação da oferta de vagas no entorno: 

VI - realizar campanhas publicitárias objetivando 
a divulgação do referido corredor: 

VII .. patrocinar festivais e encontros gastronô
micos e culturais. 

Art. 4 º • Condicionado ao ordenamento urbano, 
respeito ao passeio, combate âs poluições visual, sonora e do 
ar, poderá o Municlpio firmar parcerias com estabelecimentos, 
diretamente ou através de associações representativas dos 
mesmos. bem como com outras enlidades da iniciativa privada, 
com o objetivo de promover o desenvolvimento da atividade e 
do seu potencial turístico de forma ambientalmente sustentá
vel. 

Art. 5º . Fica o Município autorizado a incluir o 
Corredor Gastronômico da Varjota como atraçao turística, nas 
suas campanhas publicitárias destinadas â promoçao do 
turismo na cidade de Fortaleza. 

Art. 6° - Fica o poder publico municipal 
autorizado a criar o Selo de Responsabilidade Urbanística, que 
serâ conferido anualmente aos estabelecimentos que se 
adequarem ás regras e aos critérios estabelecidos nesta Lei, 
conrorme d1s.puser regulamenlo. 

Art. 7° • As despesas decorrentes da execução 
Clesta Lei correrao por conta de dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Art. s· · Esta Le, entra em vigor na data de sua 
publicaçao, revogadas as disposições em contrário, 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA, em 28 de dezembro de 2009. 

Luiziannc de Oliveira Llns 
PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA 

LEI N' 9,564 OE 28 DE DEZEMBRO DE 2009 

Cria o Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutri, 
cional . CONSEA Fortaleza • e 
dá outras providências. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LE I: 

Art. 1 • • Fica criado o Conselho Municipal de 
Segurança Alimemar e Nutricional • CONSEA Fortaleza, 
instância de articulação entre o Governo Municipal e a socie
dade civil. de caráter consultivo, para a formulação de diretrizes 
para políticas e ações na área da segurança alimentar e 
nutncional. 

§ 1' - O CONSEA Fortaleza é vinculado à Se
cretaria Municipal de Assistência Social ($EMAS), assegurada 
a sua autonomia administrativa. 

§ 2° • Cabe á Secretaria Municipal de Assis
tência Social ($EMAS) garantir os meios necessários ao fun
cionamento do CONSEA Fortaleza, incluindo suporte técnico, 
administrativo e financeiro, com a devida previsão orçamen
taria . 

Art. 2" • Cabe ao CONSEA Fortaleza estabelecer 
diáJogo permanente entre o Governo Municipal e as organi· 
zaçôes sociais nele representadas, com o objetivo de asses
sorar a Prefeitura Municipal de Fortaleza na formulação de 
políticas públicas e na definição de diretrizes e prioridades que 
visem a garantia do direito humano à alimentação adequada e 
da sobe.rania alimentar. 

Art, 3° - O CONSEA Fortaleza reger-se-á pelos 
princípios da universalidade e equidade no acesso â alimen. 
tação adequada, sem qualquer espécie de discriminação, 
da preservaçao da autonomia e respeito à dignidade das pes
soas. 

Parágrafo Único • É objetivo precípuo do 
CONSEA Fortaleza a participação social na formulação, 
acompanhamento, monito·ramento e controle das políticas e 
dos planos de segurança alimentar e nutricional, a partir da 
construção de mecanismos que garantam a participaçao efe
tiva e a transparência dos pro-gramas. das ações e dos re
cursos públicos e privados e dos criténos para sua conces
são. 

Art. 4° • Compete ao CONSEA Fortaleza propor e 
se pronunciar sobre: 

1 - as diretrizes da Política Municipal de 
Segurança Ahmenlar e Nutricional, a ser implementadas pelo 
Governo; 

li - os projetos e ações da Política Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutncional, a ser incluídos, anualmente, 
na lei de diretrizes orçamentárias e no orçamento do Município 
de Fortaleza: 

Ili • as formas de articulação e mobilização da 
sociedade civil organizada, no ãmb1l0 da Política Municipal 
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Secretáno de Desenvolv1mento Econômico à aprovação do 
chefe do Poder Executivo. 

§ 3° - Trimestralmente, o comitê gestor avaliará o 
balanço financeiro do Fundo CredJovem e proporá ao titular da 
SOE as providências que se fizerem necessárias. 

Art. 4• - Através de edital. a Secretana de 
Desenvolvimento Econõmico convocará os candidatos a 
financiamento do Programa CredJovem a apresentarem seus 
projetos. através de grupo de jovens com 2 (dois) ou mais 
membros. 

Parágrafo Ün1co - É vedada a inclusao no 
Programa CredJovem de qualquer participante de programas 
municipais. estaduais e federais ou de quaisquer entidades de 
crédito com objetivo semelhante ao do Programa CredJovem. 

Art. s• · Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 30 de dezembro de 2009. 

Luiz.ianno de O liveira Uns 
PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA 

LEI N' 9.583 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 

Autoriza o Poder Executivo a 
contratar empréstimo com a 
Corporação Andina de Fomen
to (CAF), com garantia da 
União. para financíamento do 
Programa Nacional de Desen-
volvimento do Turismo 
PRODETUR NACIONAL Forta
leza. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E eu SANCIONO A SEGUINTE 
LEI: 

Art. 1° . Fica autot1zado o Poder Executivo a con
tratar. com garantia da União. empréstimo junto à Corporação 
Andina de Fomento (CAF) até o limite de U$ 50.000.000.00 
(cínqüenta milhões de dólares). 

§ 1° • Os recursos oriundos dessa operação de 
crédito serão destinados a um conjunto de ações que visam a 
melhorar a qualidade de vida da população de Fortaleza. me
diante a implantação de ações de planejamento do lurismo, de 
comercialização, de melhoria de infraestrutura de serviços 
básicos. recuperação e valorização dos atrativos turistices. da 
recuperaç.ao e manutençao do meio ambien1e natural nas 
áreas turlsticas do município. bem como de recuperação e 
ampliação da infraestrutura urbana. 

§ 2° · A operação de crédito de que trata o caput 
deste artigo será processada nos termos da Resolução n• 43, 
de 21 de dezembro de 2001, do Senado Federal. 

Art. 2º - Fica o chefe do Poder Executivo autori
zado, no ãmbito da operação de crédito de que trata o art. 1° 
desta Lei. a convencionar. com a União Federal. a contratação 
da garantia e o oferecimento de contragarantia. podendo esta 
recair sobre as recoitas a que se referem os ans. 156, 158 e 
159 da Constituição Federal. 

Parâgrafo Único· Caso haja ,nsuficiência de par
te dos depósitos bancários necessários para a quitação dos 
encargos contratuais e/ou na hipôtese de extinção das receitas, 
a garantia será sub-rogada sobre os fundos ou Impostos que 
venham a substitui-las, durante o prazo de vigência do contraio 
de operação de crédito autorizado por esta Lei. 

Art. 3° • A operação do crédito autorizada por es
ta Lei terá suas condições de prazo e encargos financeiros 
definidos a partir das normas estabelecidas pela Corporaçao 
Andina de Fomento (CAF) e pelas autoridades monetárias 
nacfonais. 

An. 4~. Fica o Poder Executivo autorizado a: 
1 - abrir. em qualquer época, os créditos adicio

nais destinados á aplicação dos recursos de que trata esta Lei. 
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inclusive os valores necessários ao atendimento da contra
partida: 

li - firmar contratos aditivos, convênios e acordos 
necessários ã implementação do referido programa. 

Art. 5° - O Poder Executivo consignará nos or
çamentos anuais e plurianuais do Município, durante os prazos 
que vierem a ser estabelecidos para a execução dos empreen
dimentos e para o financiamento, dotações suficíentes aos 
investimentos e pagamentos das parcelas de amortização e 
encargos financeiros decorrentes do financiamento, bem como 
valores de contrapartida de recursos próprios nos empreendi
mentos. 

Art. 6° • Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO OA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. cm 30 de dezembro de 2009. 

Luizianne de Oliveira Uns 
PREFEITA MUNICIPAL OE FORTALEZA 

LEI N" 9.584 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009 

Reajusta os vencimentos base 
dos servidores públicos do Mu
niclpio de Fortaleza. na forma 
que indica. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE 
LEI: 

Art. 1° · Fica concedido o reaiuste de 39% (trinta 
e nove por cento) ao vencimento base dos servidores públicos 
pertencentes aos Planos de Cargos. Carreiras e Salários 
(PCCS) do ambiente de especialidade Saúde • 1nstituldo pela 
Lei nº 9.265/2007 (DOM 28/09/2007): ambiente de especialida
de Saúde/lJF • insbtuído pela Lei nº 9.263/2007 (DOM 
28/09/2007), e ambiente de especialidade Gestao Previdenciá
ria e Saúde do Servidor • instituído pela Lei nº 9.329/2007 
(DOM 31112/2007), a ser integralizado na forma indicada neste 
artigo. 

§ 1• - A partir de 1• de agosto de 2009 o venci
mento base dos servidores referidos no caput deste artigo terá 
reajuste de 15% (quinze por cenlo). 

§ 2° • A diferença de percentual restante, enlre os 
indicados no caput e § 1º deste artigo, será concedida em 3 
(três) parcelas, sendo a primeira em maio de 2010 (5%). apli
cada sobre o vencimento base de abnl de 201 O; a segunda em 
maio de 20 11 (5%), aplicada sobre o vencimento base de abril 
de 20 11; e a terceira em maio de 2012 (9.64%), aplicada sobre 
o vencimento base de abril de 2012. 

§ 3º - O índice previsto no caput deste artigo 
será pago somente aos servidores enquadrados no nível 
de classificação D, sendo Que nos PCCS da Saúde/lJF e 
Gestão Previdenciária e Saúde do Servidor. aos pertencentes 
ao Núcleo de Atividades Práticas Especializadas da Saü
de. 

Art. 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a ed1-
1ar. por decreto. as tabelas das matrizes salariais dos PCCS 
dos ambientes de especialidade. nível de classificação e nú
cleo de atividades mencionados no art. 1 ° desta Lei, quanto à 
aplicaçao dos valores corrigidos por esta Lei. 

Art. 3° - As despesas decorrentes da aplicaçao 
desta Lei correrao por conta das dotações orçamentánas pró
prias de cada órgão ou entidade, suplementadas se necessá
rio. 

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. revogadas as disposições em contrário. 

PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FOR
TALEZA. em 30 de dezembro de 2009. 

Luizianno de Oliveira Uns 
PREFEITA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E REPASSE 
Nº 99.2.683.3.1 QUE ENTRE SI FAZEM O 
BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

\ 
\ 
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SOCIAL - BNDES, A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CAIXA E A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FO~~, _t;;,te_ ÃIYJ.BIJO ~ ... , 
DOS PROGRAMAsk p~é~~H3AiflfcWiffi~~ EOOcUnTOo, 

• 1 ~Il'f1Ptf 
PRO-MORADIA. 1------ --------------- ---------- ---

iF icou ar'!tti v~d.~ c6F-ia di:libliz.3d3 sob 
io Resisfro r~Jm:rn; 25/04/2000 
i .. ,,,, ~'iô'<il' ~ .. 
l ·Vvv,vJ 1J"' 
L__ 

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, 
representadas como ao final indicado, têm, entre si, justa e contratada a concessão 
de finandamento e repasse, na forma a seguir ajustada; · 

1- AGENTE FINANCEIRO - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, na condição de Agente Financeiro do FGTS, 
empresa pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços nesta 
cidade, na Avenida República do Chile, nº100, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 
33.657.248 /0001-89, doravante designado simplesmente AGENTE Fl~ANCEIRO; 

li- AGENTE OPERADOR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente 
Operador do FGTS, por força da Lei 8.036/90, instituição financeira sob a forma de 
empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
criada pelo Decreto-lei n.º 759, de 12.08.69, alterado pelo Decreto-lei nº 1.259, de 
19.02.73, e constituíçja pelo Decreto n.º 66.30_3, de 06.03.70, regendo-se pelo 
Estatuto aprovado pelo Decreto n.0 2.254, de 16.06.97, com sede no Setor Bancário 
Sul, Quadra 4, Lote 34, em Brasília - DF, CNPJ-MF nº 00.360.305/0001-04, 
doravante designada simplesmente AGENTE OPERADOR; 

Ili- MUTUÁRIO e AGENTE PROMOTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, inscrita no CNPJ-MF sob o n.º 07.954.605/0001-60, devidamente 
autorizada· pela Lei Municipal nº 8391/99, de 14.12.99, publicada no Diário Oficial 

· Municipal, em 21 .12. 99, doravante designada MUTUÁRIO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - O Contrato tem por objetivo a implantação de 20 (vinte) projetos de infra-estrutra 
urbana localizados no Município de Fortaleza, CE, no âmbito dos programas do 
FGTS Pró-Moradia, nas modalidades operacionais Urbanização de Áre.as (6 
projetos) e Produção de Conjuntos Habitacionais (4 projetos) e Pró-Saneamento, , 
nas modalidades Drenagem Urbana (7 projetos) e Prosanear - Saneamento 
Integrado ( 3 projetos), com capacidade para beneficiar uma população estimada em 
299.995 habitantes, no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, sendo estimado~ 

1 (J I RI~ Mori•Jt ~•• e .. -, 

32. 60 053 ~ 
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IOE~NOE SPAR 
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investimento total de R$ 86.366.000,00 (oitenta e seis milhqes~itrezêàfos~ ~~ssen.tê/04í2ÕÕO \ 
· ·1 · ) • 1 .,fj/\1')ÍÍ1Jf- ! e seis mI reais . , '"''\:: ,. 11 11! ,N 1 

l V '1/1.11'- IV L__----------~ 
1.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais, 
constantes nos processos a serem encaminhados pela Gerência de Filial de Apoio ao 
Desenvolvimento Urbano - GIDUR/FO da Caixa Econômica Federal - CAIXA em 
Fortaleza integram este Contrato, não podendo, em hipótese alguma, ser alterados 
sem a prévia e expressa autorização do AGENTE FINANCEIRO e/ou do AGENTE 
OPERADOR, o que se aplica, também, ao Cronograma de Desembolso. 

CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO FINANCIAMENTO 

2 - Para viabilizar o objetivo acima expresso, o AGENTE OPERADOR concede ao 
AGENTE FINANCEIRO, lastreado em recursos do FGTS, financiamento no valor 
total de R$ 76.299.400,00(setenta e seis milhões e duzentos e noventa e nove mil e 
quatrocentos reais), equivalente a 88,34% do valor do -Investimento, nas condições 
estabelecidas nos Programas PRÓ-SANEAMENTO e PRÓ-MORADIA, e o AGENTE 
FINANCEIRO compromete-se a repassá-lo ao MUTUÁRIO, após a sua liberação pelo 
AGENTE OPERADOR, observadas as condições estabelecidas neste Contrato, 
dividido o valor acima em 2 (dois) Créditos "A - Pró-Moradia" e "B - Pró
Saneamento", que, por sua vez, se subdividem em 10 (dez) subcréditos, cada um, 
conforme discriminado a seguir: 

CRÉDITO "A - Pró-Moradia", composto dos subcréditos A. 1 a A 1 Ó, tendo todos 
eles prazo de carência equivalente ao previsto para execução das obras, acrescido 
de 2 meses, limitado a 18 meses, e prazo de amortização de 180 meses, contado a 
partir do término da carência. 
Valor Total - R$ 59.643.000,00 

1,, 

Subcrédito "A.1" 
Objeto - Leste-Oeste (Secretaria Executiva Regional - SER-I) 
Modalidade - Urbanização de Áreas 
Valor - R$ 4.608.000,00 . . . 1/ °) "? J Oi 5· 
Juros 5°/c a a ' ) 77)A -. ,!~ 1';Z6s. ~ ,) · · '-

- 0 · · r t.,1/luv .. f U: 1 · 

Subcrédito "A.2" 
Objeto - Favela do Trilho (Ane! Expresso- S. Dumont - B~ 116) 
Modalidade - Urbanização de Areas 
Valor - R$ 11.025.000,00 

Juros - 5% a.a. ... , _1-
1 

, oc "7 62'5-s-Í O 3/4) (J \ 1,1, 1 i,- \ / 1.,, • .\ 1 '-

Subcrédito "A.3" 
Objeto - Praia de lracema e Porto da Draga 
Modalidade - Urbanização de Áreas 
Valor - R$ 2. 700.000,00 . --r , 
Juros-5 % a.ar (i!ti"f/l.,.\f J . 

(fi 

4
') 

~-e; 2{J(3sJ D ~ 

. º~ 
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Subcrédito "A.4" 
1 Objeto -Área Perimetra~Oeste (SER-Il i) 

Modalidade - Urbanização de Áreas 
Valor - R$ 9.000.000,00 ~ 

í2 . OFICIO üE F.EG. OE TITULOS E DOCUMTOS. ! 
1 BRf'\SILIA-OÇ 1 
!-------------------------------------~ 

Juros - 5 % a.a. e J,LlítZ1\? J : ~'1 z~_;f:?51 ()-5;. iFicm.1 arquiv:ad.3 ,:6.·i;_i ,fo,ibliz-3d-~ sob i 
lo R~3istrn t11t?,ero: 25/r'.Aí2000 1 

1 =MJl~Jq~= 1 
Subcrédito "A.5" 

t.__ ________ ___ ___, 

Objeto - Dendê, ltapery e Parque Dois Irmãos 
Modalidade - Urbanização de Areas 
Valor- R$ 5.580.000,09 < . 

7
• , 7 .., ·_"?_d/ /) 64 

Juros-5 % a.a. {_),J),-0'1..fu· '5ít°;zb;s -S--~ <-

Subcrédito "A.6" 
Objeto - Perimetral Sul (SER - V) 
Modalidade - Urbanização de Áreas 
Valor - R$ 8.568.000,00 (}r0A,:{72AfJ: '11 2(,J?S.:-Jo-=-JZ 
Juros - 5 % a.a . 

Subcrédito "A.7" 
Objeto - Regional 1 

Modalidade - Produção de ~onjuntos Habitacion~i~ .. , >J ., w·i 
Valor - R$ 2.340.000,00 ( ) 01~ -r'il-l{i' ~ 1<i l_(o:f :<- u oi 
Juros - 5 % a.a. 

Subcrédito "A.8" 
Objeto - Regional IV 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais 
Valor- R$ 1.935.000,00 .J. --r,1 __ _ ,e;- '?r O r 2 ;, D o c1 Juros - 5 % a.a. ( ,J,l 1 (l, .:.(dJ.. ~\ / < o~ ~..J .)1 1 

Subcrédito· "A.9" 
Objeto - Regional V 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais 
Valor- R$ 6.237.ooo,oo ~ i ".>c . .., . 7 s·?·-. A 10[ 
Juros - 5 % a.a. (}o ,U(ílrl\('O '. ) / e fl ·- ~ .J -

Subcrédito "A.1 O" 
Objeto - Regional VI 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais J' ., 
Valor- R$ 7.650.000,00 1J

1
.\ , ·/w.[í ,, t,~c;26)( 5.:') j.1· u 

Juros - 5 % a.a. V L ,,,., 
1 

l- · 
1 & .~ 
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CRÉDITO "B - Pró-S~eamento" composto dos subcréditos 8.1 a 8 .1 O, tendo 
todos eles prazo de carência equivalente ao previsto para execução das obras, 
acrescido de 2 meses, limitado a 36 meses, e prazo de amortização de 180 
meses, contado a partir do término da carência. 
Valor Total - R$ 16.656.400,00 

Subcrédito "8.1" 
Objeto - Regional 1 

Modalidade- Drenagem Urbana 

Valor- R$ 400.000,00 ,. J , , , .- . ·(·· í7 Í!/_cl3 ·-.J Ol d 
Juros - 8 % a.a. l 2,1, fi!~ r d·. • y l te'. t,<1 , 6 

Subcrédito "8.2" 
Objeto - Regional li 
Programil - Pró-Saneamento 
Modalidade- Drenagem Urbana [ · 

Valor- R$ 400.000,00 (J.· ·1l '1Í({( U- ~t)2G<'r~33JJZ / 
Juros - 8 % a.a. ,u ' ' 

Subcrédito "8.3" 
Objeto - Regional Il i 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Valor- R$ 1.296.000,00 , _ . Ci' '7/'t?'j·;;;.j J 5 '--7 
Juros - 8 % a.a. (! 1Jlv7/Z~f)~ t , / <..t•6 '- ·-

Subcrédito "8.4" 
\. 

Objeto - Regional IV 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Valor- R$ 2.000.000,00 ,.J. ,<J t. :, . "-· q 7 6){6.Sj -~ 1,_c; 
Juros - 8 % a.a. l JJ 1 /v · f J · } < 

Subcrédito· "8.5" 
Objeto - Regional V 

!2, OF1Cfü OE REG. OE TITULOS E OOCUKTOS . l 
, BRASILIA-Of 1 
1---------------------------------- í 
iFicou ar"1uiv~da ,:áf.ia ,fü1ibiiz.3da sob i 
lo f.:e91sho l'li .. H~ero : 25i04/20t)(l ! 

1 =~OJ1~j~~= ! 
L_ 1 

Modalidade - Drenagem Urbana t'J e Z (X 3:V j 5 3 
Valor- R$ 400.000,00 [J 1007í2A.1 o:.;, 1 
Juros - 8 % a.a. 

Subcrédito 8 .6" 
Objeto - Regional VI 
Modalidade - Drenagem Urbana . 
Valor- R$ 3.344.000,00 (!Qil 1,tÁ 10'. 

Juros-8 % at ' , 
~ 
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• Subcrédito "B.7" 
Objeto - Riacho T auape 
Modalidade - Drenagem Urbana . -- - / IC ., ' 2~!J 1-;o 1 

Valor - R$ 3 600 000 00 O,;" ~,-,v\ 1ü: ·1 ( <6k _)-) ·J 12. uFICiú DE REG. DE HTULOS E DOC.UKTüS. i 
O · · 

1 l v V [ BRASllIA-ff. 1 
Juros - 8 1/o a.a. 1------------------------------------- l 

Subcrédito "B.8" 
Objeto - Regional 1 

Modalidade - Prosanear 
Valor- R$ 1.980.000,00 
Juros - 5 % a.a. 

Subcrédito "8.9" 
Objeto - Regional Ili 
Modalidaçie - Prosanear 
Valor - R$ 1.503.000,00 
Juros - 5 % a.a. 

Subcrédito "8.1 O" 
Objeto - Regional VI 
Modalidade - Prosanear 
Valor- R$1.733.400,00 
Juros - 5 % a.a. 

lf içou. y.:iuivada c6F-i3 dhitalizada sob ! 
!o 1<e,11stro nu;ero: 2Si04/2000 i 
1 :''ó,?ºib~: 1 . V 1.11-0J1J , 

2.1- Denominar-se-á financiamento, neste Contrato, o valor total efetivamente 
desembolsado pelo AGENTE OPERADOR, observadas as demais condições 
ajustadas neste instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONTRAPARTIDA 

3 - Obriga-se o MUTUÁRIO a participar do investimento mencionado na Cláusula 
Primeira, a título de contrapartida, no valor de R$10.066.600,00 (dez milhões, 
sessenta e seis mil e seiscentos reais), equivalente a 11 ,66% do valor do 
investimento. 

3.1- No caso de contrapartida financeira, o MUTUÁRIO obriga-se a efetuar depósito 
antecipado ou simultâneo ao desembolso do AGENTE OPERADOR, de valor 
equivalente à contrapartida mensal devida, em conta bancária específica vinculada 
ao empreendimento. 

3.2 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o caso de terreno, o 
MUTUÁRIO obriga-se a executar, sob suas expensas, as obras/serviços, em 
conformidade com a documentação constante do respectivo processo, 
comprometendo-se a cumprir integral e fielmente os cronogramas de execução das 
obras, na forma proposta, sendo que sua não observância reserva ao AGENTE 
FINANCEIRO o direito de adotar as medidas legais previstas no presente Contr to. 

:12 60 053-4 
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CLÁUSULA QUARTA - 1DES EMBOLSO 1-----------------------------------1 
if i::ou .~rquivada i:éf-i.3 di'~ital izad.3 sob 1 

4 - O desembolso do empréstimo será efetuado meriiJfrii\§gt'kr~.1plf~j ~NT?/0
4
i2000 

1

1
-

0PERADOR ao AGENTE FINANCEIRO, devendo o AGENTE FINANC~Y~1~reditá- 1 

lo na conta do MUTUÁRIO, em 3 (três) dias úteis contados do recebimento, 
deduzidos os encargos pertinentes de acordo com o anexo Cronograma de 
Desembolso, ficando sua liberação condicionada à efetiva execução das respectivas 
etapas das obras, a ser atestada pelo AGENTE FINANCEIRO, observado o disposto 
nos itens desta Cláusula. 

4.1 - As parcelas a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, 
independentemente do prazo previsto para a execução da obra. 

4.2 - O MUTUÁRIO concorda com o disposto no subitem anterior, perante os 
AGENTES FINANCEIRO e OPERADOR, assumindo inteira responsabilidade sob 
eventuais· diferenças de atualização que porventura venham a recair sobre ó 
financiamento ora concedido, reclamadas por terceiros. 

4.3 - A liberação das parcelas do financiamento ficará condicionada à apresentação, 
pelo MUTUÁRIO, e análise e aceitação, pelos AGENTES FINANCEIRO e 
OPERADOR, da documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, legal. 
além do cumprimento das demais exigências expressas na normatização vigente. 

1 

4.4 - O repasse previsto no item 4, bem como os recursos oriundos da contrapartida, 
deverão ser creditados em conta bancária individualizada do MUTUÁRIO, vinculada 
ao empreendimento, devendo, obrigatoriamente, destinar-se ao pagamento de 
faturamentos aceitos pelo AGENTE FINANCEIRO, constante no documento de 
solicitaç~ío de desembolso, sendo vedada a utilização desses recursos para qualquer 
outro fim, inclusive aplicações financeiras. 

CLÁUSULA QUINTA - JUROS 

5. Sobre o saldo devedor do presente Contrato, inclusive no período de carência, e 
até o vencimento da dívida, serão cobrados, mensalmente, nas datas estabelecidas 
nesta Cláusula, juros à taxa anual nominal especificada na Cláusula Segunda, 
conforme discriminado para cada subcrédito dos Programas Pró-Moradia e Pró
Saneamento. 

5.1 - No dia 15, os juros devidos pelo MUTUÁRIO ao AGENTE FINANCEIRO; 

5.2 - No dia 20, os juros devidos pelo AGENTE FINANCEIRO ao AGENTE 

OPERADr 

6 
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CLÁUSULA SEXTA - ~TUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

i2. QF1C iü DE REG. DE TITULOS E DOCUnfOS. i 
i BRASf LiA-Df 1 
Ir_---- ---. - ,- -,-. --- . . --:. ----- ---; 
Ir W,L~ .::ã[ <\tHV<lGa ::c,p 1.3 d191b11zada i;Qb 1 
io Re91stro ri~iero: 25/04/2000 i 
l :t'lfi7·)0'<bt': 1 , l,VJi.U\Jl•J 
L___--- --- - - ---' 6 - O saldo devedor e as prestações serão reajustados pelo mesmo índice e na 

mesma periodicidade da atualização dos saldos das contas vinculadas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

6.1 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, será aplicada a 
atualização proporcional pelo critério de ajuste pro rata dia útil ou outro definido em 
legislação específica vigente à época do evento, utilizando-se os índices que serviram 
de base para o reajustamento das contas vinculadas do FGTS, no período 
compreendido entre o último reajuste do saldo devedor e a data do evento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CARÊNCIA 

7 - O prazo de carência do financiamento ora contratado é o estipulado para cada 
subcrédito definido na Cláusula Segunda, contado a partir do primeiro desembolso 
de cada subcrédito, podendo ser prorrogado mediante requerimento expresso do 
MUTUÁRIO e concordância dos AGENTES OPERADOR e FINANCEIRO. 

7.1 - A prorrogação do prazo de carência implicará a redução do número de 
prestações de amortização deste Contrato no mesmo número éte meses da 
prorrogação aprovada, ficando o AGENTE FINANCEIRO e o MUTUÁRIO cientes e 
anuentes da referida alteração. 

CLÁUSULA OITAVA - AMORTIZAÇÃO 

8 - O financiamento concedido pelo AGENTE OPERADOR e repassado pelo 
AGENTE FINANCEIRO ao MUTUÁRIO será amortizado, de acordo com as seguintes 
condições básicas: 

8.1 - prazo· de amortização de 180 (cento e oitenta) meses, contado a partir do 
término da carência para cada Subcrédito definido na Cláusula Segunda; 

8.2 - As prestações serão pagas mensalmente, nas mesmas datas estabelecidas na 
Cláusula Quinta, vencendo-se a primeira no mês subseqüente ao término do prazo de 
carência previsto na Cláusula Sétima, sendo calculadas de acordo com o Sistema 
Francês de Amortização- Tabela "Pr? 

,V 
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!2. OFICIO OE REG. OE TI1ULOS E GOCUrffGS. 
CLÁUSULA NONA - dARANTIA I Bii(1SilIA-OF 

1----------------------------------- ---
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9.1 - Do MUTUÁRIO ao AGENTE FINANCEIRO lo Re'3istro !"'.Je;ero : 25/04/2000 

1 
-M"f,,~"' iC'-
.. VV.,u:8jiJ-

a - O MUTUÁRIO, em garantia do financiamento ora coneedido, e das demai1---~ 

obrigações contraídas neste Contrato, nos termos da Lei Municipal nº 8931/99, 
vincula em favor do AGENTE FINANCEIRO, até o limite do saldo devedor atualizado, 
as receitas provenientes do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. 

b - Para execução da garantia prevista na letra "a" do item 9.1, o AGENTE 
FINANCEIRO poderá se valer do Acordo Operacional firmado entre o AGENTE 
OPERADOR e o Banco do Brasil, em 23.03.98. 

9.2 - Do AGENTE FINANCEIRO ao AGENTE OPERADOR 

Ocorrendo inadimplência por parte do AGENTE FINANCEIRO, no pagamento das 
suas obrigações financeiras, operar-se-á de pleno direito, enquanto perdurar o 
inadimplemento, a cessão, ao AGENTE OPERADOR, do crédito de titularidade do 
AGENTE FINANCEIRO contra o MUTUÁRIO, juntamente com as garantias 
mencionadas na letra "a" do item 9.1, desta Cláusula para que o AGENTE 
OPERADOR busque a satisfação do seu crédito. O AGENTE OPERADOR 
compromete-se a devolver, ao AGENTE FINANCEIRO, no prazo de cinco dias a 
contar da data do recebimento, a parcela que lhe é devida por força do disposto nas 
Cláusulas Décima e Décima- Primeira. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TAXA DE RISCO DE CRÉDITO 
'-

10.1 - Devida pelo Agente Financeiro ao Agente Operador 

a - O AGENTE FINANCEIRO, na qualidade de empresa pública federal controlada 
em sua totalidade pela União, deve ao AGENTE OPERADOR a taxa de risco de 
crédito correspondente à taxa nominal de 0,2% a.a. (dois décimos por cento) ao ano, 
incidente sobre o saldo devedor atualizado do valor contratado. 

b - A cobrança da taxa de que trata o item 10.1, letra Ua", ocorrerá, mensalmente, 
após o primeiro desembolso, juntamente com as prestações, na data prevista no item 
5.2 da Cláusula Quinta. 

e - Na hipótese de o AGENTE FINANCEIRO ter alterada a qualidade mencionada 
na letra "a" supra, o AGENTE OPERADOR passará a realizar anualmente sua 
avaliação econômico-financeira, de forma a identificar se~ "iating". , 

·'J : 
: , 
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12. OFICIO DE REG. DE TITULOS E OOCUHTOS. i 
d - Ocorrendo o disposto no item 10.1, letra "cn, o AGE~TE _FINANd~R~-Keverá _ ______ ! 
encaminhar ao AGEN"JE OPERADOR, até 30 (trinta) C.Wi,:füq!AufWii~PJ ,füJP.al ibda scb i 
documentação necessária para realização da avaliação ali b~à>_tro rJU\\~rç,: • 

3 
'15/04/2000 

1 .ll/\i•\1J1,~. . -t1n,1,·,, Ll : .. 
1 VVijLij IV 

10.2 - Devida pelo Mutuário ao Agente Financeiro 

a - É devida pelo MUTUÁRIO ao AGENTE FINANCEIRO a taxa de risco de crédito 
correspondente à taxa nominal de 0,6% a.a. (seis décimos por cento) ao ano, 
incidente sobre o saldo devedor atualizado do valor contratado. 

b - A cobrança da taxa de que trata o item 10.2, letra "an, ocorrerá, mensalmente, 
após o primeiro desembolso, juntamente com as prestações, na data prevista no item 
5. 1 da Cláusula Quinta. 

e - O AGENTE FINANCEIRO realizará, anualmente, avaliação econômico-financeira 
do MUTUÁRIO, de forma a identificar seu "rating". 

J 

d - O MUTUÁRIO encaminhará ao AGENTE FINANCEIRO, até 30 (trinta) de maio de 
cada ano, a documentação necessária para realização da avaliação citada no item 
10.2, letra "e". 

e - Em função de eventual alteração no "rating" do MUTUÁRIO, por ocasião da 
avaliação econômico-financeira mencionada no item 10.2, letra "e", o percentual da 
taxa de risco de crédito ajustada no item 10.2, letra "a", deste instrumento poderá 
sofrer variação, devendo o novo percentual encontrado incidir sobre o saldo devedor 
deste contrato para cobrança a partir de 01 de julho do respectivo ano. 

f - No caso de não atendimento, pelo MUTUÁRIO, do disposto no item 10.2, letra "d", 
o AGENTE FINANCEIRO aplicará às operações de crédito firmadas, em acordo com 
a metodologia constante neste item, o percentuàl de 0,8% a.a. (oito décimos por 
cento) ao ano, correspondente à taxa de risco de crédito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REMUNERAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO 

11 - A remuneração do AGENTE FINANCEIRO é cobrada mensalmente, 
juntamente com os juros, da seguinte forma: 

- na fase de carência: valor equivalente à taxa nominal de 2% ( dois por 
cento) ao ano incidente sobre o saldo devedor atualizado da operação de 
crédito, paga juntamente com os juros de carência; 

9 

(J f ~·· ' \ ~\\P 
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- na fase de amortização: valor equivalente à taxa nominal de 1 % (um por 
cento) ao ano, inoldente sobre o saldo devedor atualizado da operação de 
crédito, paga juntamente com as prestações de amortização e juros . 

.--, -----------~ 
11.1- O valor da remuneração do Agente Financeiro poctJh3 ü~~/ºr&ti~~J~WWSJa üOCUMTOS. 

apreciação, pelo Conselho Curador, d_e rela~ório res~ltartr1~~~;~;Hmi..tqrt~~rv1rr1ffi~d;-~~b-
levantamento dos custos dos Agentes Financeiros, relat1vos1~~§)ílE?.fp~f.t;0O §. 2Si04í200ú 

1 -1~~'~0ihr-, · JVJtuJ,J-, 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS 

( 12 - O AGENTE OPERADOR e/ou o AGENTE FINANÇEIRO_ poderão, a qualquer 
momento; mediante comunicação por escrito ao MUTUARIO, suspender os 
desembolsos, na hipótese de ocorrer e enquanto persistirem quaisquer das seguintes 
circunstâncias: 

a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer contrato 
celebrado pelo MUTUÁRIO com o AGENTE OPERADOR ou com o AGENTE 
FINANCEIRO, independentemente da aplicação das cominações nele previstas; 

1 

b) irregularidade de situação do AGENTE FINANCEIRO e/ou do MUTUÁRIO perante 
ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

e) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do 
AGENTE FINANCEIRO e/ou do MUTUÁRIO ou a capacidade de disposição de seus 
bens; 

\, 

d) inadimplemento, por parte do MUTUÁRIO, de qualquer obrigaç,ão assumida com o 
AGENTE OPERADOR ou AGENTE FINANCEIRO no presente contrato; 

e) atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos 
obtidos do AGENTE OPERADOR ou do AGENTE FINANCEIRO; 

f) alteração de qualquer disposição das leis municipais ou estaduais, relacionadas 
com os empréstimos, com a execução e com o funcionamento do empreendimento 
financiado, que contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado no contrato e nos 
demais instrumentos a ele vinculados; 

g ) qualquer outra circunstância que tome improvável ou inseguro o integral 
cumprimento pelo MUTUÁRIO das obrigações assumidas no contra to ou na 
realização dos objetivos para os quais foi concedido o financiamento; 
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i) inexistência das placaB de obra do empreendimento. iFicou aMuiva,fa ,:Ól>ia disitaliz:~da sob i 
io Resistro nu~ro ~ 25/04/2000 i 

i =óó3t8J~~~ 1 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ACOMPANHAMENTO'-----------~ 

13 - Sem que lhes possa ser atribuída responsabilidade de qualquer natureza, fica 
assegurado ao AGENTE OPERADOR e ao AGENTE FINANCEIRO o direito de 
acompanhar o inteiro cumprimento do Contrato, obrigando-se o MUTUÁRIO a facilitar 
aos fiscais credenciados o acesso a todos os documentos e serviços, a fornecer· as 
informações e elementos que lhe forem solicitados e a cumprir as determinações que 
lhe forem feitas, tudo dentro dos prazos estabelecidos nas respectivas notificações. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA 

14 - Os comprovantes de entrega das parcelas de créçfüo valerão para o efeito de 
ficarem expressamente asseguradas a certeza e a liquidez da dívida do MUTUÁRIO; 
quanto ao principal, ao qual serão acrescidas quaisquer importâncias vencidas e não 
pagas, devidamente atualizadas, e quaisquer acessórios convencionados ou 
legalmente admitidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VENCIMENTO ANTECIPADO/ RESCISÃO 

15 - São motivos de vencimento antecipado da dívida e rescisão ao contrato, a 
critério do AGENTE OPERADOR e/ou do AGENTE FINANCEIRO, tomando-se, 
desde logo, exigíveis o principal, juros e demais obrigações contratualmente 
ajustadas, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, além 
dos previstos nos Art.s 762 e 954 do Código Civil , os seguintes casos: 

a) inexatidão ou falsidade das declarações '"prestadas, relacionadas com o 
empréstimo/repasse concedido pelo AGENTE OPERADOR e/ou pelo AGENTE 
FINANCEIRO; 

b) inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste contrato; 

e) constituição, sem consentimento expresso do AGENTE FINANCEIRO, de 
quaisquer outros ônus ou gravames sobre a receita dada em garantia; 

d) qualquer procedimento judicial que venha a atingir a receita dada em garantia; 

e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e 
integrantes do processo respectivo, formalizado no AGENTE FINANCEIRO, sem o 
seu prévio e expresso consentimento; 

f) retardamento ou paralisação das obras; 

g) deixar de concluir as obras no prazo contrat\Ã 

:s~ 60 0!>3 ·-t 
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h) decurso do prazo de ~O (noventa) dias, contado do mê~~f@.!V~Wi ~@trat~@~1ª=ad.~ si!b i 
Para o primeiro desembolso, sem gue este tenha sido realí'z~if- tém~êfiórrência cté')/04t20ú0 ! 

1 ')'lf!U ·1 ~ 1 causa gerada ou aceita pelo MUTUARIO; i =l1. .. .1nij~._:: 1 

i) se a suspensão dos desembolsos não for medida suficrente--para-a,:,,ss=e-g ..... orrra=r·._,..,--__, 
regular cumprimento das obrigações assumidas. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o presente instrumento venha a ser rescindido por 
qualquer dos motivos acima citados, o MUTUÁRIO deverá ressarcir o AGENTE 
FINANCEIRO das despesas operacionais decorrentes da análise, aprovação e 
contratação da operação de crédito, limitado a até 1 % (hum por cento) do valor de 
financiamento constante do presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ORDEM DE PREFERÊNCIA NOS PAGAMENTOS 

16 - Todos e quaisquer pagamentos efetuados serão levados à conta de débitos 
existentes, na seguinte ordem preferencial: a)multas ;b)juros vencidos; c)amortização. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - IMPONTUALIDADE 

17 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser 
paga será reajustada e adicionada de encargos conforme a seguir: 

a) reajuste com base no índice referido na Cláusula Sexta, proporcional aos dias 
compreendidos entre o vencimento da obrigação e o do pagamento; 

b) juros ri:;muneratórios calculados com base nas taxas correspondentes a cada 
Subcrédito, conforme estabelecido na Cláusulà Quinta, proporcionais aos dias 
compreendidos entre o do vencimento da obrigação e o do pagamento; 

c) juros de mora calculados com a taxa de 1 % ao mês, inclusive sobre os juros 
remuneratórios referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias 
compreendidos entre o do vencimento da obrigação e do pagamento. 

CLÁUS ULA DÉCIMA OITAVA - PENA CONVENCIONAL 

18 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou 
extrajudicial, o AGENTE FINANCEIRO pagará ao AGENTE OPERADOR a pena 
convencional de 10% (dez por cento) sobre a importância devida, independentemente 
da aplicação de outras cominações legais cabíveis. 

18.1 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou 

l ~ 12 ,.. ,: . :;;~.6' o•""" .. 
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA / AMORTIZAÇÕES 
EXTRAORDINÁRIAS 

19 - O MUTUÁRIO poderá liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar 
amortizações extraordinárias mediante previa comunicação ao AGENTE 
FINANCEIRO. Nesse caso, o valor do abatimento decorrente da amortização 
/liquidação será precedido de atualização pro rata do saldo devedor na forma 
estabelecida na Cláusula Sexta (Atualização Monetária). 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - OBRIGAÇÕES DO MUTUÁRIO 

20 - Constituem obrigações do MUTUÁRIO, independentemente de outras previstas 
no Contrato e nas normas do conselho Curador do FGTS, do AGENTE OPERADOR 
e do AGENTE FINANCEIRO: 

a) acompanhar e fiscalizar a fiel aplicação dos recursos oriundos do contrato de 
empréstimo para os fins nele previsto, comunicando ao AGENTE FINANCEIRO 

1 

imediatamente e por escrito quaisquer irregulartidades que venha a identificar; 

b) responsabilizar-se pelo retorno ao AGENTE FINANCEIRO do empréstimo 
concedido, nos prazos e condições estabelecidos no presente instrumento; 

e) fazer consignar em seus orçamentos ou medjante crédito adicional, em épocas 
próprias, as dotações necessárias ao pagamento do principal, atualizações 
monetárias ,juros e taxas devidos; 

d) pagar todas as importâncias devidas por força deste Contrato junto ao AGENTE 
FINANCEIRO, em especial aquelas a que der causa, por inadimplemento, previstas 
na Cláusula Décima Quinta; 

e) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência 
tendo como contrapartida conta adequada do passivo financeiro, com subcontas 
identificadoras; 

f} arquivar em sua contabilidade analítica todos os documentos comprobatórios das 
despesas com a execução do empreendimento, depois de identificados com o nº 
deste Contrato , os quais ermanecerão à disposição do AGENTE OPERADOR e do 
AGENTE FINANCEIR ; 

13 
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g) na ocorrência de licitação, consignar no edital que as e~~®M~~@fât~rit~sitMM;õ~/2õ~t j 
poderão ter restrições jU~to ao AGENTE OPERADOR; ! :~VS]~J~J: ! 

L.__- l 

h) apresentar ao AGENTE FINANCEIRO, a critério deste ou quando por este exigido, 
relatórios, dados, informações, balancetes financeiros e /ou prestações de contas, 
instruídos com a documentação comprobatória, relacionados ao presente Contrato; 

i) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do repasse, exclusivamente 
para os fins estipulados no Contrato; 

j) fornecer, sempre que solicitado pelo AGENTE FINANCEIRO, informações sobre a 
execução das obras e o cumprimento de outras estipulações contratuais; 

1) assegurar a execução das obras, conforme pactuado neste Contrato, promovendo 
licitação na forma da legislação em vigor, observadas as especificadades do 
empreedimento, com vistas à obtenção do melhor resultqdo; 

m) coordenar a participação de todos os envolvidos na execução do 
empreendimento, de forma a assegurar sincronismo e harmonia na implementação 
do projeto e na disponibilização dos recursos necessários à sua execução. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO 

21 - O MUTUÁRIO declara estar de acordo com os custos das obras relativas aos 
projetos aprovados pelos AGENTES FINANCEIRq e OPERADOR, limitados ao valor 
contratado. 

21.1 - O MUTUÁRIO declara, ainda, que se responsabilizará e assumirá qualquer 
ônus que venha ocorrer, relativo a questões de natureza fundiária que se referirem ao 
presente Contrato, desde que estas não estejam previstas na proposta de 
financiamento aprovada pelos AGENTES FINANCEIRO e OPERADOR. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 

22 - Qualquer tolerância, por parte dos AGENTES FINANCEIRO e OPERADOR, pelo 
não cumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes deste Contrato será 
considerada como ato de liberalidade, não se constituindo em novação ou 

procedimento invocável pelo MUTUÁ~ \ l 
1 

\J 
/ 
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23 - Aplicam-se, no que couber, ao contrato de financiamento,--as-normas-gerats-d 
Conselho Curador do FGTS, as do AGENTE FINANCEIRO, especialmente as 
"DISPOSIÇÕES APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DO BNDES", do Agente Operador 
para suas operações de financiamento, inclusive as estabelecidas na Resolução n. 0 

289, do Conselho Curador do FGTS, de 30.06.98, e Instrução Normativa do MPO nº 
05, de 03.07.98, e no Manual de Fomento - Setor Público, divulgado pela Circular 
CAIXA n.º 135, de 04.06.98, suas alterações e aditamentos, os quais o MUTUÁRIO e 
o AGENTE FINANCEIRO declaram conhecer e se obrigam a cumprir. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - PLACA DE OBRA 

24 - O MUTUÁRIO é obrigado a afixar 02 (duas) placas de obra, conforme modelo 
definido pela CAIXA, AGENTE OPERADOR e pelo BNDES, AGENTE FINANCEIRO, 
placas estas a serem fixadas em local bem visível ao público, preferencialmente, na 
entrada principal da obra. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONDIÇÃO RESOLUTIVA 

25 - Compromete-se o MUTUÁRIO a adotar, até liberação da primeira parcela, sob 
pena de rescisão do contrato, as seguintes providências: 

a) apresentação da ART do projeto; 

b) manifestação do órgão do meio ambiente, quanto ao licenciamento ambiental do 
empreendimento; 

e) apresentação da documentação da área a ser desapropriada para viabilização do 
empreendimento; 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉXTA - ENCAMINHAMENTO/ REGISTRO 

26 - O MUTUÁRIO obriga-se a promover o registro deste Contrato no Registro de 
Títulos e Documentos e a encaminhar uma via ao Tribunal de Contas do respectivo 
Município, para conhecimento, comprometendo-se a apresentar ao AGENTE 
FINANCEIRO as competentes provas da realização desse ato, no pra (\ de 20 (vinte) 

dias, a contar de sua assinatuy 

15 

lt 



. ' ON~flNAME 
IDEVoNl'[S YAR 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO 
.. 

27 - As partes aceitam este instrumento tal como está redigido e se obrigam, por si e 
sucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se 
como foro, com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda 
e qualquer questão decorrente da sua interpretação ou execução, o da Seção 
Judiciária da Justiça Federal com jurisdição sobre o empreendimento objeto deste 
Contrato. 

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente 
instrumento em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito. 

PELO AGENTE FINANCEIRO 
Nome: 
CPF.: 

Nome: 
CPF. : 

. TESTEMU 

Nome: 
CPF.: 

Rio de Janeiro, o] de chr1 { 

Fort,1l/CONTRATO.DOC 14:42 13/03/00 16 
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Cronograma de Liberações 

Projetos de Infra-Estrutura da Prefeitura Municipal de Fortalezar--

v I lé.," QF lCIIUlf.rõ:EG. OE TIJOLOS E üOCÜiif1 
a oqi ;:, çm ~l'v!I P.RASILIA-1:f 

Ano Meses · · Drenagem Pró-Sanear Urbanização Conjuntos Liberações!----- -------- --:-~--~:-~--~·:··------
de Are as Habitacionais Mensais !Al'ttlaf$'-:::la v.:;, a i:,:;n3 •Jl'õl t H 1;~d-'3 ?' 

20001 março 336,47 153,42 2.592,60 1.135,20 4.217,69 ·1:" '~it'Z.175,8'6'~f1X ·hn·u r. 2~1o4nv, 
abril 336,47 153,42 2.592,56 1.135, 12 4.217,57 . ~vveJLO~YJq 
maio 336,4 7 153,42 2.592,56 1.135,fl _ 4.217,57 ' 
junho 1 336,471 153.42 I 2.592,5.fil_ __ j_._1]5_,j~ 4.217 ,57 
julho 1 336.47 1 153,_121 2.592,561 1.135...111 4.217,57 

agosto 1 336,47J __ 153,42l ___ 2.592,56]_ __ 1.135,121 4.217,57 
setembro 1 336.47 1 153,42L_ 2.592,5§J 1.135,121 4.217,57 
outubro 1 336,471 153,421 2.592,561 1.135,121 4.217,57 

novembro ! 336,471 153,421 2.592,561 1.135,121 4.217,57 
dezembro 1 3"36,47 1 153,421 2.592,561 1.135, 121 4.217,57 

2001 ·aneiro 336,47 153,42 2.592,56 1.135,12 4.217,57 28.244,81 
fevereiro 336,47 153,42 2.592,56 1.135, 12 4.217,57 

março 1 336,471 153,421 2.592,561 1.135,121 4.217,57 
abril 1 336,471 153.421 2.592,561 1.135~ 4.217,57 
maio 1 336,471 153,421 2.592,561 1.135, 121_ ___ 4.217,57 
junho 1 336.471 153,421 2.592,561 1.135, 121 4.217,57 
Julho 1 336.47 1 153.421 OI OI 489,89 

agosto 1 336.471 153,421 OI OI 489,89 
setembro! 336,47 1 153.421 OI ~ ºI ~ 489,89 
outubro 1 336,471 153!421 OI OI 489,89 

novembro! 336,471 153,421 OI ~ __ OI 489,89 
dezembro ! 336,471 153,421 OI OI 489,89 

2002 ·aneiro 336,47 153,42 O O 489,89 5.878,73 
fevereiro 336,_4 7 153,42 O O 489,89 

março 1 336,471 153,421 OI OI 489,§_9 
abril 1 336,47) 153,421 ____ ... Oj OI 489,89 
maio 1 336.4II 153,421 OI OI 489,89 
junho 1 336,471 153,421 OI OI 489,_89 
ju lho 336,47 153,42 - O O . 489,89 

aqosto 336,47 153,42 o O . 489,89 
setembro 336,47 153,42 _ ---·- Q O 489,8~ 
outubro 1 336.47 1 153,421 OI OI 489,89 

novembro! 336,471 153,421 OI OI 489,89 
dezembro 336,47 153,42 O O 489,89 

11.440,00 5.216,40 41.48 ,00 18.162,00 76.299,40 76.2,99-_,,__, 
Cronoff5.xls 
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: , , ., ,, 2T99.2.683.3.1-BNDES/CAIXA/PMF 
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ADITIVO Nº 1 AO CONTRA TO DE 

EMPRÉSTIMO E REPASSE Nº 99.2.683.3.1, 

CELEBRADO EM 03 DE ABRIL DE 2000, 

ENTRE O BANCO NACIONAL DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 

SOCIAL - BNDES, A CAIXA ECONÔMICA 

FEDERAL - CAIXA E O MUNICÍPIO DE . 

FORTALEZA/CE, NO ÂMBITO DOS 

PROGRAMAS PRÓ-SANEAMENTO E PRÓ 

MORADIA NQ MUNICÍPIO DE 

FORTALEZA/CE, NAl~~i 'idit~~ULOS E DGCUMENTDS ! __________ _ 
!Fica11 ::ir-,tü v.3,ja c,~F-i.a r29i str.3da s1Jt, 
!o ~1:;.1i stro número: 
l : fü)i,·1:111\7: 
! i., ~~~H 
1 13í06/01 
1 

1 - AGENTE FINANCEIRO - BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
# • ••• • • • • • • ... ~- ~ .... 

ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, na condição de Agente Financeiro do 

FGTS, empresa· pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e 

serviços nesta cidade, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrito no 

CNPJ-MF sob o nº 33.657.248/0001-89, doravante designado simplesmente 

AGENTE FINANCEIRO, por seus representantes abaixo assinados; 

li • AGENTE OPERADOR • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de 

Agente Operador do FGTS, por força da Lei n.0 8.036/90, instituição financeira 

sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica 

de direito privado, criada pelo Decreto~lei n.0 759, d~ 12.08.69, alterado pelo 

Decreto-lei nº 1.259, de 19.02.73, e constituída pelo Decreto n.0 66.303, de 

~Jt?~f 
BNDE~ .. Pf~P4R 

simplesmente AGENTE 

assinados; 

· 1.eli1 do Souzi, Sanches 
Advogada 

32. 60. 053-4 
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Ili - MUTUÁRIO E AGENTE PROMOTOR • IVIUNICÍPIO DE FORTALEZA, 

inscrito no CNPJ-MF sob o n.0 07.954:605/0001-60, devidamente autorizado 

pela Lei Municipal. nº 8391/99, de 14.12.99, publicada no Diári~ Oficial 

Municipal em 21.12.99, doravante designado MUTUÁRIO, por seu 

representante abaixo assinado; 

têm, entre si, justo e acordado aditar o Contrato de Empréstimo e Repasse nº 

99.2.683.3.1, adiante designado simplesmente CONTRA TO, celebrado entre as 

partes acima nominadas e qualificadas, por instrumento particular, em 03 de abril 

de 2000, registrado sob o nº 00328345, no Livro BE-02, em 25/04/2000, no 2º 

Ofício de Registro de Títulos e Documentos de Brasília - Distrito Federal, 
,. 

registrado sob o nº 411017, em 02/05/2000, no 5° Ofício de Registro de Títulos e 

Documentos do Rio de Janeiro - RJ e publicado no Diário Oficial do Município de 

Fortaleza em 12 de junho de 2600, do qual este instrumento passa a fazer parte 

integrante, para todos os fins ·e efeitos de Direito, rrlaeu~WJ !.\fsR~~Tinl~S E DOCUMENT1J:; 
"T -'BRA'S[L"l?i-W. 

ctáusulas: · ,. __ .... 1 .~----,---,-,-------
IFicou ar'iui vada c,~Pia resistnda sob 
lo Registro nú~2ro: 

CLÁUSULA PRIMEIRA i :: OÔ4M1~1 = 
1 13/06/0i 

AJUSTE Em face da .... 'a-co_r_,d .... o_o_ra_ce_l,....e .... b_ra_d __ o_, -----1 

as partes concordam em alterar, 

as Cláusulas Primeira, Segunda, 

Terceira, Quarta, Quinta, Sétima, Oitava, Décima Quarta e Vigésima Quinta, as 

quais passarão a viger com as seguintes redações: 

"CIÀUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - O Contrato tem por objetivo a ·implantação de 20 (vinte) projetos de infra-estn1tura 

Drenagem Urbana (7 projetos) e Prosa 

~,~, 
BNOE~;.,01V.\I 

Lella d11 .Souza .Sanc:h~ 
·Advoaada 

32. 60. 053-4 
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capacidade para beneficiar uma população estimada em 299.995 habitantes, no Município 

de Fortaleza, Estado do Ceará. 

.- .. ·-- ··. ·- · 

1. 1 -(Redação Inalterada) ;.~i?. ··f ICIQ nt REG ~t ·trT~l'..DS : ·;····· .~-: -.·· ::: : 
I BRAS il r ~--r}F 

·. : ~.!;~u . =!f·~t:i·-i~d~ 1:(..::-l ~ ;,: ?r~~--~ ~r·,~ s-:::. 
CIÀUSULA SEGUNDA - VALOR DO FINANCIAMENTO: ·) !,;;:Ji,;uo númff ..,'""''" 

~ 1,~/t11T··, ~ 
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2 - Para viabilizar o objetivo acima expresso, o AGENTE ~aJld$áUJho 
· AGENTE FINANCEIRO, lastreado em recursos do FGTS. empréstimo no valor total de R$ 

76.299.400,00 (setenta e seis milhões e duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos 

reais). equivalente a 83,28% do valor to-ral do Investimento previsto de R$ 91.614.068,30 
f 

(noventa e um milhões, seiscentos e quatorze mil, sessenta e oilf) reais e trinta cen-ravos), 

·nas condições estabelecidas nos Programas PRÓ-SANEAMENTO e PRÓ-MORADIA, e o 

AGENTE FINANCEIRO compromete-se a repassá-lo ao MUTUÁRIO. após a sua 

liberação pelo AGENTE OPERADOR, observadas as condições estabelecidas neste 

Contrato, dividido o valor acima em 2 (dois) Créditos "A - Pró-Moradia" e "B - Pró

Saneamento", que-, por- -~ua ve:21r .-se subdividem em 10 (dez) subcréditos, cada um, 

conforme discriminadq a segl!ir: 

CRÉDITO '~ -PRÓ-MORADIA", composto dos subcréditos A-1 a A-10, tendo todos 
eles prazos de carência e prazo de amortização confom1e abaixo definidos, observado, 
ainda, o disposto nas Cláusulas Sétima e Oitava, respectivamente: 

Subcrédito "A-J" 
Intervenção - Urbanização da Av. Leste-Oeste - Secretaria Executiva Regional I e Bairro 
Quintino Cunha .. Secretaria Executiva Regional III 
Modalidade - Urbanização de Áreas 
Prazo de carência - 17 meses 
Início da carência - 15.06.2001 
Término da Carência - 15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 meses 
Início da amortização- 15.11.2002 
Término do prazo da amortização - 15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 4. 608.000,00 
Valor de Contrapartida-R.$ 512.00 , V 
Juros - 5% a:a. 

BNQ.l: 
LelJ1 de Souza Sanches 
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Subcrédito "A-2" 

Intervenção - Fav.ela do Trilho (Anel Expresso S. Dumont - BR 116) e canal do Tauape 
Modalidade -- Urbanização de Área 
Prazo de carência - 17 meses 

4 

Início da carência-15.06.2001 
Término da Carência- 15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 meses v· 
Jniciq da amortização-15.11.2002 t· 

CT99.2.683.3.1-BNDES/CAIXA/PMF 
Proc. EN 2650 - ~ O 
Fia. 

Término do prazo da amortização-· 15.J 1.2016 
Valor de empréstimo-R$11.025.000,00 
Valor de Contrapartida - R$ 1.225,000,00 
Juros- 5% a.a. 

Subcrédito "A-3" 
Intervenção - Praia de Iracema e Porto da Draga 
Modalidade - Urbanização de Área 

·~ + · ·~· · .. p': ... : . ~ -: 

.. 
-Prazo de_ carência- 16 meses --· - ·- ---·--N--~_ . ., ....... ~·-·· - ... ··- ' 
Início da carência -15.06 .. 2001 ·:, 1 · • : . • • . ; ; " ~ · .' • • ~ -~ :. • • 

Término da Carência-15.09.2002 
Prazo de amortização - 170 meses . . f . 

Inicio da_ amortização- 15.10.2002 .... __ ,_, __ ,, __ ··-·----~-·-··· -· .... 
. Término do prazo da amortização- 15.11.2016 
Valorde.empréstimo-RS 2.700.000,00 

· Válor de Contrapartida .;...;'R$ 300;.()()0,00 
Juros- 5% a.a. 

Subcrédito ''A-4" 
Intervenção -Área Perimetra/ Oeste (Secretaria Executiva Regional - JJJ) 
Modalidade - Urbanização de Área 
Prazo de carência - 24 meses 
Início da carência-15.11.2000 
Término da Carência -15.10.2002v' 
Prazo de amomzaçllo - 169 meses 
Início da amo_rtização- 15.11.2002 
Término do prazo da amortização-15.11.2016 
Valor de emprésffmo-R$9.000.000,00 
Valor de Contrapartida-R$ 1.000.000,00 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito ''A-5" 
Intervenção - Av. Expe(/icionários - Secretaria Executiva Regional IV (Dedé Brasil fJ M 

. Perimetral) e Bº Autran Nunes-,Secretaria Executiva Regiona~ !II . '(}r, <IJl{J 
Modalidade- Urbaniz.ação de Area , ~ .. . , ... i .· :!'' ::, ,: ; · ' ... , ·. · · . . · 

Prazo de caréncia-·12 meses ~ dou~s::>:., .. . : ·, :·· 
· ~ e::, notas pela pa:tc/J, tl .. : . 

Início ela carência- 15.06.2001 o :g :õ_ Fort.:ilcza de efOJt. lJ 
TérminodaCarência-15.05.2002 ~õ.g ·- -
Praz.o de amortização-174 meses 

BNOES 8 .,~,~~~ 

Lella . de Souza Sanche, 
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Inicio da amortização ·-- 15.06.2002 
Término do praio da amortização -15.11.2016 
Valor dé empréstimo--R$ 5.580.000,00 
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Valor de Contrapartida-R$ 944.848,05 
Juros- 5% a.a. 

CT99.2.683.3.1·BNDES/CA1XNPMF 

,1 
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Subcrédito '~-6" 
Intervenção - Perimetral Sul (Secretaria Executiva ·Regional V) 
Modalidade - Urbanização de Área 
Prazo de Carência - 17 meses 
Início da carência-15.06.2001 

1 Término da Carência- 15.10.2002 11 

Prazo de amortização - 169_ meses 
Início da amortização-15.11.2002 
Ténnino do prazo da amortização - 15.11.2016 
Valor d! empréstimo-R$ 8.568.000,00 
Valor de Contrapartida -R$ 2.352.960,00 
Juros- 5% a.a. 

Subcrédito '~-7" 
Intervenção - Secretaria Executiva Regional VI 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência-15 meses 
Início da carência:.: J 5.06.2001 · .•.. ,,. .. , ... 
Término da Carência - 15.08.2002· 
Prazó de amortização~ 171 meses 
Início da amortização- 15.09.2002 . 
Término do prazo da amortização- 15.11.2016 
Valor de empréstimo -R$ 2.340.000,00 
Valor de Çontrapartida -R$ 260.000,00 
Juros- 5% a.a. 

St!,bcrédito "A-8" 
Intervenção - Secretaria Executiva Regional V 

· Modalidade - Produção de Conjtmtos Habitacionais 
Prazo de carência -17 meses 
Início da carência-15.06.2001 
Término da Carência'- 15.10.2002 
Prazo de amoriização -· 169 meses il 
Início da amortização-15.1 Í.2002 
Término do prazo da amortização :....15.11.2016 
Valor de empréstimo-R$ 1.935.000,00 
Valor de Contrapartida-R$ 215.Ó00,00 
Juros- 5% a.a. 

Lella de · Souza Sanche, 
AdVOf!CW. OSJ-4 
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Subcrédito "A-9" 
Jn1en1enção - Regional V 

,-, o l) l~I n •\ ::> 0Uíl U ! 

Mocfalidade - Produção de Conjzmlos Habitacionais 
Prazo de carência - 22 meses 
Início da carência - 15.01.2001 
Tém1ino da Carência-15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 meses 
Inicio da amortização- 15.11.2002 
Término do prazo da amortização -15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 6.23 7.000, 00 
Valor de Contrapartida - R$ 1.039.000,00 
Juros- 5% a.a. 

Subcrédito ''A-10" 
Interve,/ção - Regional VI 
Modalidade - Produçao de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 20 meses 
Início da carência - 15.03 .. 2001 
Ténnino da Carência -15.10 .. 2002 
Prazo de amortização- 169 meses 
Início da amortização-I5.11.2002 
Ténnino do prazo da amortização -15.11.2016 
Valor de empréstimo· - R$· -7. 650.080-,00 
Valor de Contrapartida- R$ 850.000,00 
Juros- 5% a.a.· 

't'' 

471-412 6 
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CRÉDITO "B - PRÓ-SANEAMENTO". composto dos subcréditos B-1 a B-10, tendo 
todo~; eles prazos de carência e prazos de amortização ·conforme abaixo definidos, 
observado, ainda, o disposto nas Cláusulas Sétima e Oitava, respectivamente: 

Subcr.édito ''B-1" 
Intervenção- Regional I 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de carência - 16 meses 
Inicio da carência - 15. 08.2000 
.Término da Carência - 1 S.JJ.2001 
Prazo de amortização - 171 meses :1 
Inicio da amortizaçêio- 15.12.2001 
Término do prazo da amortização -15.02.2016 
Valor de empréstimo-R.$ 400.000,00 

· Valor de Contrapartida - R.$ 163.280,42 
Juros- 8% a.a. 

· Suba-édito "B-2" 
Intervenção - Regional II 

Lelle do Souza Sanchn 
AdVOijtqj)_ 053-4 
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klodalidade- Drenagem Urbana 
Prazo de. carência - 17 meses 
Início da carência -- 15.08.2000 
Tém1ino da Carência- 15.12.2001 v 
Prazo de amortização·- 171 meses 
.Início da amonização- 15.01.2002 
Ténnino do prazo da amortização - 15.03.2016 
Valor de empréstimo - R$ 400.000,00 
Valor de Contrapartida - R$ 169.409, 16 
Juros- 8%a.a. 

Subcrédito "B-3" 
Intervenção - Regional III . 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de Carência - 17 meses 
Início dlz carência- 15.08.2000 
Término da Carência-15.12.2001 
Prazo de amortização-171 meses 
Início da amortização- 15.01.2002 
Término. do prazo da amortização - 15.03.2016 
Valor de empréstimo-R$ 1.296.000,00 
Valor.de Contrapartida-R$ 376.455,96 
Juros- 8% a.a. 

Subcrédito "B-4" 
Intervenção - Regional IV 

· . .... .. 

. Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de Carência- 19 meses 
Inicio da carência - 15.08.2000 
Término da Carência-15.02.2002 
Prazo de amortização- 171 meses 1/ . 
Inicio da amortização- 15.03 .. 2002 
Tér.mino· do prazo da amortização - 15.05.2016 
Valor de empréstimo-R$ 2.000.000,00 
Valor de Contrapartida - R$ 838. 798,20 
Juros- 8% a.a. 

Subcrédito "B-5" 
Interyenção -Regional V 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de Carência - 16 meses 
Início da carência -15. 08.2000 
Tém1ino da Carência- 15.11.2001 V 
Prazo de amortização - 172 meses 
Início da amortização- 15.J 2 .. 2001 
Ténnino do prazo da amortização - 15.03.2016 
Valor de empréstimo-R$ 400.000,00 

BN~J\ 
:Lena -de.Souzn Sanches 

Advogada 
32. 60: 053-4 
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Valor de Contrapartida -R$ 279.918,51 
Juros-8%a.a. 

Subcrédito "B-6" 
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Intervenção - Regional VI 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de Carência - 19 meses 

CT99.2.683.3.1-BNDES/CAIXNPMF 

Proc. EN 2650 - ~ \ 3 "" } Fls. 
Início da carência - 15.08.2000 
Término da Carência - 15.02.2002 1/ 
Prazo de amortização - 17 3 meses· 
Início da amortização - 15.03 .. 2002 
Término do prazo da amortização ..:. 15.07.2016 
Valor de empréstimo - R$ 31344.000,00 
Valor de Contrapartida - R$ 836.000,00 
Juros - 8% a.a. 

' Subcrédito "B-7" 
Intervenção - Riacho Tauape 
Modalidade -Drenagem Urbana 
Prazo d.e Carência - 17 meses 
Início da carência - 15. 10.2000 i 
·Término da Carência - 15.J2.200JV 
Prazo,de amórtização-173 meses t' 
Inicio da amtirtização ""<° 1s~o1:200.g ~· 
Témzino do prazo da amortização '- 15.05.2016 
Valorde·empréstimo-·R$ 3;600.000,00 
Valor de Contrapartida - ~ 900.000, O~ 
Juros -e 8% a.a. j 22 •.1n crn º\~lgly/\ ~ff !'.DS ~ ~-.~··: :,:;:-:·.: ~: 

Subcrédito "B-8" !... . . . . . . -:-·--··---.. 
Intervenção-Secretaria Executiva Regional I e Secretaria Executr'·V,ti'õAJ;;b~~k'iTT~~~-i:e i'~3l str-,;,1~ ,:0t, 

."J -.~\ft~~I !\'''fru~~•,t4 
Modalidade - Prosanear ! .. bl\i.H\l\~I') " 

• ·- ,; /U: 11' f/ -
Prazo de Carência-17 meses 1 1

• .:A.11.!, 
. ' j,· , t'l ' (II' 

Iníciodacarência-15.06.2001 ; •.il'lr.h 

Término· dá Carência - 15.10.2002 
Prazo de amortização- 177 meses V 
Inicio da amortização - 15.11.2002 
Término do prazo da amor.tização -:-- 15.07.2017 
Valor _de empréstimo,.... R$ 1.980.000, 00 
Valor de Contrapartida - R$ 440.000,00 
Juros- _5% a.a. 

Subcrédito "B-9'' 
Intervenção - Secretaria Executiva Regional III 
Modalidade - Prosanear 
Prazo de Carência-17 meses 
Inicio da carência- 15.06.2001 
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Ténnino da Carência- 15.10.2002 ~· 
Prazo de amortização - 177 meses v 
Início da amortização - 15.11.2002 
Ténnino do prazo da amortização -15.07.2017 
Valor de empréstimo -R$ 1.503.000,00 
Valor de Contrapartida - R$ 358.398,00 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito "B-10" 

20 JUNO 1 9 
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Intervenção - Secretaria Executiva Regional VI (Bairros Sapiranga, Riacho Martinho, Cj 
Lago Azul e Rosalina) 
Modalidade - Prosanear 
Prazo de Carência - 21 mes,es 
Início da carência - 15.06.2001 
Término da Carência- 15.02.2003 

. Prazo~amortização-173 meses 
Inicio da amortização - 15.03.2003 
Término do prazo da amortização - 15.07.2017 
Valor.de empréstimo-R$ 1. 733.400,00 
Valor de Contrapartida-R$ 2.253.600,00 
Juros- 5% a.a. 

2:1 - Denominar-se---á finànciàmento, ,neste Contrato, inclusive, para efeito de constituição 

de saldo · devedor- do_ MUT{JÁRIO perante o AGENTE FINANCEIRO, o valor total 

efetivamente desembolsado pelo AGENTE OPERADOR, observadas as demais condições 

ajustadas neste instrumento. 

CiÀUSUJ.A TERCEIRA- CONTRAPARTIDA 

3 - Ob!7ga-se o MUTUÁRIO a participar do investimento mencionado na Cláusula 

Segunda, a titulo de contrapartida, no valor de R.$ 15.314.668,30 (quinze milhões,· 

trezentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta centavos), equivalente a 

16, 72% do valor do investimento total, cujas alterações poderão ser fonnafüadas por 

Carta &versai a ser expedida pelo AGENTE FINANCEIRO. 

3.1 - (R.edação Inalterada) 

3.2 - (Redação Inalterada) 

--
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4 - O desembolso do empréstimo será efetuado, mensalmente, pelo AGENTE OPERADOR ao 

AGENTE FINANCEIRO, devendo o AGENTE FINANCEIRO creditá-lo na conta do 

MUTUÁRIO, em 3 (três) dias úteis contados do recebimento, deduzidos os encargos 

pertinentes de acordo com o anexo Cronograma de Desembolso de cada subcrédito, ficando 

sua liberação condicionada à efetiva execução das etapas das obras, a ser atestada pelo 

AGENTE FINANCEIRO, observado o disposto nos itens desta Cláusula. 

4. 1 - (Redação Inalterada) · 
,-----------; 
CT99.2.683.3.1-BNDES/CAIXNPMF 
Proc. EN 2650 - l\ ~ ':) 

'1 .·. f 
4.2 - (Redação Inalterada) 

Fia. 

:' 
·j 

4.3 - A liberação das parcelas de cada subcrédito do financiamento ficará condicionada à 

apresentação, pelo MUTUÁRIO, e análise e aceitação, pelo AGENTE FINANCEIRO e 

OPERADOR, da documentação técnica, financeira, cadastral e, ~ for o case, lega~ além do 
~ • • • A • • _ • ~ 2Q CFI CIO OE REG nE TITULOS E ou~un~~F!JS 

cumprzmento das demats ex1gencta6 expressas na· nonnattzaçao vtgente. 8RASILIA-DF 

4.4 - (Redação Inalterada) 

13i 06/01 

4.5 - Fica facultado ao AGENTE FINANCEIRO, antes ou depois dos termos finais dos prazos 

previstos no Cronograma de Desembolso, ao abrigo das garantias constituídas neste 

Contrato, estender o prazo de utilização dos recursos, mediante expressa autorização, por 

carta reversai, independentemente de outra formalidade ou registro, após anuência do 

AGENTE OPERADOR. 

CLÁUSUIA QUINTA -JUROS 

5 - (Redação Inalterada) 

'. BN~~~ 
L~Do do Sp~~çhos 

Adv~~ 0534 
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5.2- (Redação Inalterada) 

CLÁUSULA SÉTIMA- CARÊNCIA 

!{tt;:'.lTH!l u, '!ÍTULOS E flOCUMtl:!GS 
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7 - O prazo de carência do financiamento ora contratado é o estipulado para cada 

subcrédito confonne definido na Cláusula Segunda, considerando-se, inclusive, o mês do 

. seu início, para efeito de contagem do retromencionado prazo, conjonne determinado pelo 

Manual de Fomento - Setor Público, expedido pela CAIXA. 

7.1 - (Item Excluído) 

f 

CIÁUSULA OITAVA-AMORTIZAÇÃO 

8 - (Redação Inalterada) 

i ._ ;,"\ ~ ;A ,o 

,J/V!;/1.!l 

8.1 - O prazo de amorfização é o estipulado para cada subcrédito definido na Cláusula 
,_ ' • · '. ..~ .. ,. • .,rt• 

Segu,:zda. 

8.2 - (Redação Inalterada) 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-LIQUIDEZ E CERTEZA DA DÍVIDA. 

14 - Os comprovantes de entrega das parcelas de crédito, observado, inclusive, o disposto 

no item 5.1 da Cláusula Quinta, valerão para o efeito de ficarem expressamente . 

asseguradas a certeza e a liquidez da dívida do MUWÁRJO, quanto ao principal, ao qual 

serão acrescidas quaisquer importâncias vencidas e não pagas, devidamente atualizadas, 

e quaisquer acessórios convencionados ou legalmente admitidos. 

r·i , de souza Sanches 
l'dvogada 

32. 60. 053-4 
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a) apresentação da ART referente à intervenção de cada subcrédito; CT99.2.683.3.1-BNDES/CAIXA/PMF · 
Proc. EN 2650 • 1. 
Fls. !.\ 1 4" A. í 

b) manifestação do órgão do meio ambiente, quanto ao licenciamento ambiental referente 

à intervenção de cada subcrédito; 

e) apresentação dá documentação da área a ser desapropriada para viabilização da 

intervenção de cada subcrédito." 

· RA TIFICACÃO 
f 

CLÁUSULA SEGUNDA 

São ratificadas, neste ato, pelas 

partes contratantes, todas as 

cláusulas, parágrafos, incisos, 

1, d'çõ d CONTRATO " 1·..!irul-a!:.T1n!J1. 1\1'" llt'G nr TITIII '1" ,. :".,vrn,r\.!~<::< a meas e con I es o , no que nao co l\;l~Jf-u,f111~.~ .... !u1e • .1se:·:: :: :J>; t,wn:.;i, _.., 
r til<H~lL lA-i+ 

estabelece neste Aditivo, mantidas as garantias conv~~fi~~~~i v~~ffl~i str ij~-sot·--
Contrato não importando o presente em novação. io Resi 5trn mh1ern= 

' l - !)Milti~e,, • · • uv,,VLJ/ · 

ERRATA 

REGISTRO DO 

ADITIVO 

Cl:AUSULA TERCEIRA 13/06/01 

No Contrato onde se lê Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, leia-se 

Município de Fortaleza. 

CLÁUSULA QUARTA 

Q MUTUÁRIO obriga-se a 
promover a averbação deste 

Aditivo à margem dos registros do 

CONTRA TO discriminados no preâmbulo, efetuados nos Cartórios de Registro de 

Títulos e Documentos das Comarcas de Brasília (DF) e da Capital do Estado do. 

Rio de Janeiro, e a encaminhar uma via ab Tribunal de Contas do respectivo 

ublicação no Diário Oficial do Município e da 

AGENTE F~CEIRO as 
· r.10,0 

1 
1 :~: · . 
. , . . 

Ltlla d&; Soui:~ Sançh ... .' 
Advogada ·-

_,,, .. -

. 32. 60; 053-4 
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competentes provas de realização desses atos, no prazo de 45 (quffl~~~-.ca;)._ __ _ 
. . CT99.2.683.3.1-BNDES/CAJXA/PMF 

dias, a contar de sua assinatura. Proc. EN 2650- l. 
Fls. li11> 

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente 

instrumento em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito. 

Rio de Janeiro, {lli_de ~~ 

PELOBNDES 

PE 

32. 60. 053-4 

IIIC Zagury '· 
Dl;etot 

de 2001. 

'l B JUN, 2001 
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Anexo ao Contrato de Empréstimo e Repasse nº 99.2.68~.3.1 
' ~ 

.. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 

Cronograma 't:le Desembolsos 
Valores em R$ 1.000,00 

. Data do 1º 1 Valor 1 1 \ . . 2001 . 1 2002 
Subc

réd
ito I D:esembolso Contratado 

2000 
· 3ótn~~ f 4º trimestre 11) Trime~tre i 2° Trimestre 1 2° Semestre 

A1 . ± 15/06/2001 4.60á -~O · ·: · {228 921 _ 921 92~ 616 __ .. ______ ------ ------- ---------·. -----~ ----------- ---------- ---------- -·-------------· 
-~ --- -- 15/06/2001 --- 11.!)25 -------- O _ -- .' _ 2.940\ ----- 2.205 - ----- 2.205 ------ 2.205 ------- 1.470 

A
3 

·- • ~~~:~ ------ ~:~~~ ------ 1.85~ ---t---1~~~;. ---·-·1.!~~ -. --·--1.!~~ -------- 1.!~: ---------- ~~~. 
"Tsiõáiiõo1 --·-·s:-são · o --r-··22ã2 -::----·-·1-:s·14 ·- 1.e14- --------··: 

"'"' ts :S- ~ A6 15/06/2001 ·-· 8.568 ------- O - 2.284 ,-----1.713 ----- 1.713 ------- 1.714 ------ 1.144 i 
~ ,... ,..~ -- -----·-- ·---- ----·---- -------- -----·---- ---------- ------------ ---... --------·- ---------·· ti ~ g g; . A7 ; 15/06/2001 2.340 O 720 \ 540 540 540 -
(:) "O e;,; c::r --- --- -------- -------------- ------ ------ ------ -------·--- - ------------f------.. ------ ----------------fJ ~ g 8 As .. 15106/2001 1.935 ·o 516 : 387 387 387 2ss 

1 ~ s ~ -- . A9 ·• ',. • 15/01/2001 •••• 6.237 ----------367 - '---1.564 -- ! ----1 .173 ---- 1.173 -------- 1.176 --------. 784 
S' .o -o ------ ------------- ------- ' -------- -- - ---- ------ ----------- --------------- ---- - - - -----· :;- ã ~ :Y. A10 ; 15/03/2001 7.650 1.311 1.692 ; 1.269 1.268 1.266 844 N ~ --- -B1 ---- --~8/2000 ----· 400 ------- 5 --- 395 ,---- - -- ------ - --- ------------- ---------
~ - --- ------ - ' - -------- ------. --- - -------- - ' ------ ----------- -- ------------1---------------itt~ .g __ B2 _______ 15/08/2000 ______ 400 ______ 1PQ ______ 240 _______ 60 _________ - __ __________ - ___ , _____________ _ 

~ ~ ;;; B3 15/08/2000 1.296 709 469 ! 118 - -
i~ ~ ~ _ --84___ _ 15/08/2000 ----- 2.000 ------ 1.116 ________ ±1! . _J ____ ~-~º- ________ J_1º -----------_ !_,,__... _____ : ___ _ 

- ~ ~ ~ B5 15/08/2000 400 244 156 : - - :'::!:!, 1 fg 
jf. ·1 l Z: R -------- ····-·-. ·-- • ·····-·- ·. ···-····--- .•• • , ·····-- - - -·· --·-·· j~ ,i· , . f _ __ ____ B6 __ 15/08/2000 3,~11 _____ j.:..qa ___ J.:º-68 __ :_ ____ .]_~~-------------

; ---i-- -~-i~1-----{:E _=::--~{ _------E--~-i ::: ____ it 
B1 O 15/06/2001 · -,.. .. O 364 273 273. 

Totais / 76.2991 l 10.135 20.288 . 14.445 12.9691 
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ADITIVO . 0 2 AO CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO E REPASSE Nº 99.2.683.3.1, 
CELEBRADO EM 03 DE ABRIL OE 2000, 
ENTRE O BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL - BNDES, A CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL - CAIXA E O MUNICÍPIO PE 
FORTALEZA/CE, NO ÂMBITO DOS 
PROGRAMÂS PRÓ-SANEAMENTO E PRÓ 

MORADIA NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA/CE, NA FORMA ABAIXO. 

· 1 - AGENTE FINANCEIRO • BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, na condição de Agente Financeiro do 
FGTS, empresa ·pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e 
serviços nesta cidade, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrito no 
CNPJ-MF sob o nº 33.657.248/0001-89, doravante designado simplesmente 
AGENTE FINANCEIRO, por seus representantes abaixo assinados; 

11 - AGENTE OPERADOR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de 
Agente Operador do FGTS, por força da lei n.0 8.036/90, instituição financeira 
sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de personalidade jurídica 
de direito privado, criada pelo Decreto-lei n.0 759, de 12.08.69, alterado pelo 
Decreto-lei nº 1.259, de 19.02.73, e constituída pelo Decreto n.0 66.303, de 
06.03.70, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.0 2.254 de 
16.06.97, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 34, em Brasília -
DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, doravante designada 
simplesmente AGENTE OPERADOR, por seus representantes abaixo 

assinados; 

Ili - MUTUÁRIO E AGENTE PROMOTOR - MUNICÍPIO DE 
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Livro BE-02, em 25/04/2000, no 2° Oficio e Regis o de Títulos e Documentos de 
Brasília - Distrito Federal, registrado sob o nº 4 1017, em 02/05/2000, no 5° 
Ofício de Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro - RJ e publicado no 
Diário Oficial do Município de Fortaleza em 12 de junho de 2000, alterado pelo 
Aditivo nº 1, por instrumento particular, de 06/06/01, registrado sob o nº 
00410257, de 13/06/01, no 2° Ofício de Registro de Títulos e Documentos de 
Brasllia - Distrito Federal e sob o nº 471412, em 20/06/01, no 5° Ofício de 

Registro de Títulos e Documentos do Rio de Janeiro - RJ, adiante designado 
simplesmente CONTRATO, do qual este instrumento passa a fazer parte 
integrante, para todos os fins e efeitos de Direito, mediante as seguintes 

cláusulas: 

AJUSTE 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Em face do acordo ora celebrado, 
as partes concordam em alterar 
as Cláusulas Segunda, Terceira, 
Nona e Vigésima, as quais 

passarão a viger com as seguintes redações: 

"CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DO FINANCIAMENTO: 

2 - Para viabilizar o objetivo acima expresso, o A GENTE OPERADOR concede ao 

AGENTE FINANCEIRO, lastreado em recursos do FGTS, empréstimo no valor 
total de R$ 76.299.400,00 (setenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil 
e quatrocentos Reais), equivalente a 78,55% do valor total do Investimento 
previsto de R$ 97.136.622,59 (noventa e sete milhões, cento e trinta e seis mil, 
seiscentos e vinte e dois Reais e cinqüenta e nove centavos}, nas condições 
estabelecidas nos Programas PRÓ-SANEAMENTO e PRÓ-MORADIA, e o 

AGENTE FINANCEIRO compromete-se a repassá-lo ao MUTUÁRIO, após a sua 
liberação pelo AGENTE OPERADOR, observadas as condições estabelecidas 

neste Contrato, dividido o valor acima em 2 (dois) Créditos "A - Pró-Moradia" e 
"B - Pró-Saneamento", que, por sua vez, . se subdividem em 10 (dez) 

subcréditos, cada um, conforme discriminado a seguir: 

Subcrédito "A-1" 
Intervenção - Urbanização 
Pirambu e Cristo Redentor, e 

1 
SN w 

' 
Er e 

Advogado 
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Modalidade - Urbanização de Areas 
Prazo de carência - 17 meses 
Inicio da carência - 15.06.2001 
Término.da Carência - 15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 meses 
Início da amortização - 15.11.2002 
Término do prazo da amortização- 15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 4.608.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 2.235.970,37 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito "A-2 11 

lnteNenção - Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais da 
Comunidade ROSALINA (1831 UH) 
Modalidade - Urbanização de Areas e Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 17 meses 
Início da carência -15.06.2001 
Término da carência - 15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 meses 
Início da amortização- 15.11.2002 
Término do prazo da amortização-15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 11. 025. 000, 00 
Valor de contrapartida - R$ 3.448. 655,00 
Juros - 5% a.a. 

SubcriJdíto "A-3" 
Intervenção - Urbanização e Çonstrução de Unidades Habitacionais da 
Comunidade ROSALINA (1831 UH) 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 16 meses 
Início da carência - 15.06.2001 
Término da carência- 15.09.2002 
Prazo de amortizaçãó - 170 meses 
Início da amortização- 15.10.2002 
Término do prazo da amortização-15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 2. 700.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 844.568,00 
Juros - 5% a.a. 

. .. .. 
BN ·v -Er tnll 

ArlvoAallo 
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Valor de empréstimo - R$ 9.000.000,00 
Valor de contrapartida-R$ 1.000.000,00 
Juros - 5% a.a. 

4 

Subcrédito "A-511 

Intervenção - Urbanização da Av. Expedicionários, Esgoto do Quintino Cunha e 
Construção do Conjunto PICI (80 Aptºs) 
Modalidade - Urbanização de Area e Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 12 meses 
lnfcio da carência - 15.06.2001 
Término da carência-15.05.2002 
Prazo de.amortização- 174 meses 
Início da amortização- 15:06.2002 
Término do pra7,o da amortização-15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 5.580.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 1.221.844,23 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito "A-611 

Intervenção - Urbanização da Av. Perimetral Sul e Áreas Adjacentes, Construção 
do Conjunto Aracapé (160 Aptºs) e Esgotamento Sanitário das Comunidades Alto 
da Paz /; Alto da Paz li, Conjunto São Francisco e Conjunto Esperança Ili 
Modalidade - Urbanização de Area e Produção de Conjuntos Habitacionais 
Praz9 de carência - 17 meses 
Inicio da carência - 15.06.2001 
Término da carência-15.10.2002 
Prazo de amortização- 169 meses 
lnfcio da amortização - 15.11.2002 
Término do prazo da amortização - 15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 8.568.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 2. 615. 7 47, 18 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito "A-7" 
Intervenção - Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais da 
Comunidade ROSALINA (1831 UH) 
Modalidade - Urbanização de Areas e Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência -15 meses 
Início da carência - 15.06.2001 
Término da carência - 15.08.2002 
Prazo de amortização- 171 mes~s 
Início da amortização- 15.09.20Ó 
Término do prazo da amortiz o - 15.11.201 
Valor de empréstimo_ R .340.000,00 ~ Autentico a p:o:,rnto cópia reprográfica 
Valor de contrapartida $ 733.255, 00 ~ do documento que me foi <!presentado ne~Q.a 

~ t0 nota~ pet;: parte interesflf· P,~u fé, . ..,. : 
Juros - 5% a.a. o "'~ · ~ d ' lfO. --· ':.)"' , Fortal.za,_ c __ _-:.i.....,,.17i' __ 

t/)6.g ,, ~ ·. 
-----a~HSJF~ •,_,.~: 

~--------,·--·-
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Subcrédito "A-811 

Intervenção - Construção do Conjunto ARA CAP (356 Ap ºs) 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 17 meses 
Início da carência -15.06.2001 
Término da carência- 15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 meses 
Início da amortização- 15.11.2002 
Término do prazo da amortização-15.11.2016 
Valor de empréstimo- R$ 1.935.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 215.000,00 
Juros-· 5% a.a. 

Subcrédito "A-9" 

5 

Intervenção - Construção do Conjunto ARACAPÉ (684 Aptºs) e Urbanização e 
Construção de Unidades Habitacionais na Comunidade ROSALINA ( 1831 UH) 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 22 meses 
Início da carência - 15.01.2001 
Término da carência- 15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 me$eS 
Início da amortização - 15.11.2002 
Término do prazo da amortização- 15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 6.237.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 1.543.465,00 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito "A-10" 
Intervenção - Urbanização e Construção de Unidades Habitacionais da 
Comunidade ROSALINA (1831 UH) 
Modalidade - Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 20 meses 
Inicio da carência - 15.03.2001 
Término da carência- 15.10.2002 
Prazo de amortização - 169 meses 
Início da amortização- 15.11.2002 
Término do prazo da amortização - 15.11.2016 
Valor de empréstimo - R$ 7.650.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 850.000,00 
Juros- 5% a.a. 
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Subcrédito "B-1 11 

lnte,venção - Drenagem da Comunidade Sempre Viv 
Trecho (parte final) 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de carência - 16 meses 
Início da carência- 15.08.2000 
Término da carência- 15.11.2001 
Prazo de amortização - 171 meses 
Início da amortização- 15.12.2001 
Término do prazo da amortização - 15.02.2016 
Valor de empréstimo - R$ 400.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 163. 280,42 
Juros - 8% a.a. 

Subcrédito "B-2" 

e do Canal do Tauape - 1° 

lnte,venção - Drenagem das Ruas Zezé Diogo e outras, Comunidade Vicente 
Pinzon e do Canal do Tauape - 1° Trecho (parte final) 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de carência - 17 meses 
Início da carência - 15.08.2000 
Término da carência - 15.12.2001 
Prazo de amortização- 171 meses 
Início da amortização- 15.01.2002 
Término do prazo da amortização - 15.03.2016 
Valor de empréstimo - R$ 400. 000,00 
Valor de contrapartida- R$ 169.409, 16 
Juros- 8% a.a. 

Subcrédlto "B-3" 
Intervenção - Drenagem do Maranguapfnho, Rua Pernambuco e do Canal do 
Tauape - 1° Trecho (parte final) . 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de carência - 17 meses 
Inicio da carência - 15.08.2000 
Término da carência - 15.12.2001 
Prazo de amortização - 171 meses . 
lnfcio da amortização- 15.01.2002 
Término do prazo da amortlzação-15.03.2016 
Valor de empréstimo -R$ 1.296.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 376.455,96 
Juros - 8% a.a. 

~

14 ss • 
~I t ,r,• 

AôYoQao;IO 
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Término da carência-15.02.2002 
Prazo de amortização - 171 meses 
Início da amortização- 15.03.2002 
Término do prazo da amortização-15.05.2016 
Valor de empréstimo- R$ 2.000.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 838. 798,20 
Juros - 8% a.a. 

Subcrédito "B-5" 
Intervenção - Drenagem da Comunidade Santa Ceei/ia 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de carência - 16 meses 
Inicio da carência - 15.08.2000 
Término da ·carência - 15.11.2001 
Prazo de amortização - 172 meses 
Inicio da amortização - 15.12.2001 
Término do prazo da amortização-15.03.2016 
Valor de empréstimo - R$ 400. 000, 00 
Valor de contrapartida- R$ 279.918,51 
Juros - 8% a.a. 

Subcrédito "B-6" 
Intervenção - Drenagem das Av. Rogacinano Leite, Conjunto Palmeiras e· Jardim 
Jatobá e do Canal do Tauape - 1° Trecho (parte final) 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de carência -19 meses 
Inicio da carência- 15.08.2000 
Término da carência- 15.02.2002 
Prazo de amortização - 173 meses 
Início da amortização - 15.03.2002 
Término do prazo da amortização - 15.07.2016 
Valor de empréstimo - R$ 3.344.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 836.ÓOO,OO 
Juros - 8% a.a. 

Subcrédito "B-7" 
Intervenção - Drenagem do Riacho Tauape 
Modalidade - Drenagem Urbana 
Prazo de carência - 15 meses 
Início da carência-15.10.2000 . 
Término da carência- 15.12.2001 
Prazo de amortização - 173 meses 
Inicio da amortização- 15.01.2002 
Término do prazo da amortizaçã' -15.05.2016 
Valor de empréstimo - R$ 3.60 000,00 
Valor de contrapartida - R$ 900. · 0,00 :#ii/% a.a. --------1~~rn 

Advoaedo 
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Subcrédito "B-8" . 
Intervenção - Esgotamento Sanrtário do João XXII/ - Etapa e Microdrenagem 
da Barra do Ceará e Carlito Pamplona e Saneamento da Comunidade Sinuosa 
(parte) · 
Modalidade - Prosanear 
Prazo de carência - 17 meses 
Início da carência - 15.06.2001 
Término da carência - 15.10.2002 
Prazo de amortização - 177 meses 
Início da amortização - 15.11.2002 
Término do prazo da amortização - 15.07.2017 
Valor de empréstimo - R$ 1.980. 000, 00 
Valor de contrapartida- R$ 756.152,47 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito "B-9" 
Intervenção.- Esgotamento Sanitário do João"'90</II -3ª Etapa, Microdrenagem do 
João XXII/ e Emissário do PICI 
Modalidade - Prosanear 
Prazo de carência - 17 meses 
Início da carência- 15.06.2001 
Término da carência - 15.10.2002 
Prazo de amortização - 177 meses 
Inicio da amortização - 15.11.2002 
Término do prazo da amortização - 15.07.2017 
Valor de empréstimo - R$ 1.503.000,00 
Valor de contrapartida - R$ 358.398,00 
Juros - 5% a.a. 

Subcrédito "B-10" 
Intervenção - Canalização do Riacho Tauape - 2° Trecho (Comunidade 
Maravilha), Saneamento das comunidades Sinuosa (parte) e Parque Universitário 
Modalidade - Prosanear 
Prazo de carência - 21 meses 
lnfcio da carência - 15.06.2001 
Término da carência - 15.02.2003 
Prazo de amortização - 173 meses 
Inicio da amortização - 15.03.2003 
Término do prazo da amortização - 15.07.2017 
Valor de empréstimo - R$ 1. 733.400,00 
Valor de contrapartida - R$ 1.450.305,09 
Juros - 5% a.a 

2. 1 - (Redação Inalterada) . 

• ,~.;g;;: 
Er~1ª 
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CLAUSULA TERCEIRA - CONTRAPARTI 

3 - Obriga-se o MUTUAR/O a participar do Investimento mencionado na Cláusula 
Segunda, a titulo de contrapartida, no valor de R$ 20.837.222,59 (vinte milhões, 
oitocentos e trinta e sete mil. duzentos e vinte e dois Reais e cinqüenta e nove 
centavos), equivalente a 21,45% do valor do investimento_ total, cujas alterações 
poderão ser fonnalizadas por Carta Reversai a ser expedida pelo AGENTE 

FINANCEIRO. 

3. 1 - (Redação Inalterada) 

3.2- (Redação Inalterada) 

CLAUSULA NONA - GARANTIA 
............... .. ................. .. ......................... .. ............................................ .. .......... .. ..... .. .. .. ......................................................................... ............. 

9. 1 - DO MUTUAR/O AO AGENTE FINANCEIRO 

e - Para fins do disposto na alf nea "a': o BENEFICIÁRIO obriga-se a encé{Jminhar 

ao Banco do Brasil S.A, depositário dos recursos vinculados em garantia, ou 
depositário que venha a suceder-lhe, mediante ofício exarado nos tennos do 
Anexo J deste Contrato, ou por qualquer outro instrumento eventualmente exigido, 
autorização especifica para que a Instituição Financeira depositária retenha, na 
hipótese de inadimplemento das obrigações financeiras, à conta e ordem do 
BNDES, as parcelas do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, destinadas 
ao BENEFICIAR/O, que forem necessárias ao pagamento dos débitos vencidos e 
não pagos nas épocas próprias, nos termos de avisos expedidos pelo BNDES, em 
confonnidade com as cláusulas e condições deste Contrato. 

d - Na hipótese de insuficiência dos recursos vinculados nos termos do "caput" 
desta Cláusula, o BENEFICIÁRIO deverá vincular, mediante prévia aceitação do 
BNDES, outros recursos para assegurar o integral pagamento das obrigações 
financeiras decorrentes deste Contrato, a serem retidos confonne o dispósto no 
parágrafo anterior. ______ 1/_J k{jy_ 

Aúw,1L,., ;; , • , ,: .. :. . , •. ' 2tJ10 d ' . .., ~ .. ,.,.., ... .. ,·.;, ' 1;~\ ·tt, r;., ~f o documento Q!Je mo foi ap~ê~ont;J1;;,~;;; 
~ ~ notas pela parte fn!iftst.,1 Dou re· · u~ o .,, <.O 'C., . . '7N' ' 
<:.> .'E 

0
~ Fortaleza,_do · _ .;. 

~ºn -~~~ e-
~~ ~~~-~:;----+---~ _____ __µ~~ • . , ~:: 

. "' . .,.. 
,· {ilC; 
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CLAUSULA VIGÉSIMA - OBRIGAÇÕES DO 

20 - Constituem obrigações do MUTUAR/O, independentemente de outras 
previstas no Contrato e nas normas do Conselho Curador ~o FGTS, do AGENTE 
OPERADOR e do AGENTE FINANCEIRO: 

···································································································································· 

n) encaminhar ao Banco do Brasil S.A, depositário dos recursos vinculados nos 
termos da Cláusula Nona, ou a depositário que venha a suceder-lhe, mediante 
oficio exarado em termos satisfatórios para o AGENTE FINANCEIRO, ou qualquer 
outro instrumento por este eventualmente exigido, autorização específica para que 
o depositário retenha, na hipótese de inadimplemento da obrigação financeira, à 
conta e ordem do AGENTE FINANCEIRO, as parcelas ou quotas-partes do Fundo 
de Participação dos Municf pios - FPM, que forem necessárias ao pagamento dos 
débitos vencidos e não pagos nas épocas próprias, nos termos de avisos 

expedidos pelo A GENTE FINANCEIRO, em conformidade com as cláusulas e 
condições. contratualmente estipuladas; 

o} vincular, em caso de insuficiência dos recursos previstos na Cláusufa Nona, 
item 9.1, mediante prévia aceitação do AGENTE FINANCEIRO, outros recursos 
necessários a assegurar o integral pagamento das obrigações financeiras 
decorrentes do CONTRA TO, a serem retidos conforme o disposto na Cláusula 
Nona; 

p) incluir, a partir da assinatura deste Aditivo, inclusive, . em cada exercIcI0 
financeiro, em suas propostas de orçamento anual e plurianual de investimentos, 
as dotações ou as parcelas do Fundo de ParticipaçSo dos Municípios - FPM, 

destinadas ao MUTUAR/O, no montante necessário ao pagamento do principal e 
acessórios decorrentes da operação. 

q) criar uma Unidade Gestora do Projeto (UGP}, relacionando e informando ao 
AGENTE FINANCEIRO suas responsabilidades e obrigações." 

CLÁUSULA SEGUNDA 

RATIFICAÇÃO 



, 
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mantidas as garantias convencionadas n 
presente em nevação. 

REGISTRO DO 

ADITIVO 

O MUTUÁRIO 

no 
preâmbulo, efetuados nos Cartórios de Registro de Tltulos e Documentos das 
Comarcas de Brasília (DF) e da Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e a encaminhar 

uma via ao Tribunal de Contas do respectivo Município, bem como proceder a 
publicação no Diário Oficial do Município e da União, comprometendo-se a 
apresentar ao AGENTE FINANCEIRO as competentes provas de realização 
desses atos, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar de sua assinatura. 

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente 
instrumento em 3 (três) vfas de igual teor e para um só efeito. 

Rio de Janeiro, '1 

PELO BNOES: 
~~- ~ 

PELO MUTUARIO: 

BN.-. ,1 
- w . .. 4,, 

Ern /t/THt 
.ii.awin11110 
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Sumário do Contrato: 

1 - Beneficiário: MUNICIPIO DE FORTALEZA (CE) 

li - Valor do Crédito: R$ 76.299.400,00 (setenta e seis milhões, duzentos e noventa e 
nove mil e quatrocentos reais); 

111 - Prazos e Taxa de Juros: 

Juros 
Sub- Finalidade (% 
crédito a.a.) 

Al Moradia 5% 
A2 Moradia 5% 
A3 Moradia 5% 
A4 Moradia 5% 
AS Moradia 5% 
A6 Moradia 5% 
A-7 Moradia 5% 
A8 Moradia 5% 
A9 Moradia 5% 
AIO Moradia 5% 
Bl Saneamento 8% 
B2 Saneamento 8% 
B3 Saneamento 8% 
B4 Saneamento 8% 
B5 Saneamento 8% 
B6 Saneamento 8% 
B7 Saneamento 8% 
B8 Saneamento 5% 
B9 Saneamento 5% 
B 10 Saneamento 5% 

De A 1 a A 1 O = Pró Saneamento 
De B 1 a B 7 = Drenagem Urbana 
-De B 8 a B 1 O = Prosanear 

Amortização 

Carência Nº Data da 
Meses 

Data da 1º última 
15/06/01 a 15/02/02 169 15/11/2002 15/11/2016 
15/06/01 a 15/10/02 169 15/11/2002 15/11/2006 
15/06/01 a 15/10/02 170 15/10/2002 15/11/2006 
15/11/00 a 15/10/02 169 15/11/2002 15/11/2006 
15/06/01 a 15/05/02 174 15/06/2002 15/11/2006 
15/06/01 a 15/10/02 169 15/11/2002 15/11/2006 
15/06/01 a 15/08/02 171 15/09/2002 15/11/2006 
15/06/01 a 15/10/02 169 15/11/2002 15/11/2006 
15/01/01 a 15/10/02 169 15/11/2002 15/11/2006 
15/03/01 a 15/10/02 169 15/11/2002 15/11/2006 
15/08/00 a 15/11/01 171 15/12/2001 15/02/2016 
15/08/00 a 15/12/01 171 15/01/2002 15/03/2016 
15/08/00 a 15/12/01 171 15/01/2002 15/03/2016 
15/08/00 a 15/02/02 171 15/03/2002 15/05/2016 
15/08/00 a 15/1 1/01 172 15/12/2001 15/03/2016 
15/08/00 a 15/02/02 173 15/03/2002 15/07/2016 
15/10/00 a 15/12/01 173 15/01/2002 15/05/2016 
15/06/01 a 15/10/02 177 15/11/2002 15/07/2017 
15/06/01 a 15/10/02 177 15/11/2002 15/07/2016 
15/06/01 a 15/02/03 173 15/03/2003 15/07/2016 

Posi ão em 18/06/2 07. ç o 

Solicitando os préstimos de V.Sa. para o cumprimento das obrigações contratuais a 
cargo deste MUNICÍPIO, renovo protestos de estima e consideração. 

PREFEITO 



; 

Anexo I ao Contrato de Empréstimo e Repasse nº 99.2.683.3.1 

Ofício nº 

Pelo Contrato de Empréstimo e Repasse nº 99.2.683.3.1, celebrado em 03/04/2000, 
entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES,na 
condição de Agente Financeiro do FGTS, empresa pública federal com sede em 
Brasflia, Distrito Federal, e serv·iços na Cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Avenida 
República do Chile nº 100, inscrito no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89, a Caixa 
Econômica Federal, na condição de Agente Operador do FGTS, por força da Lei nº 
8.036/90, instituição financeira sob a forma de empresa pública unipessoal, dotada de 
personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12.08.69, 
alterado pelo Decreto-lei nº 1.259, de 19.02.73, e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 
06.03.70, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto nº 2.254, de 16.06.97, com 
sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 34, em Brasília - DF, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 00.360.305/0001-04, e;o Município de Fortaleza, pessoa jurídica de direito 
público, com sede na Rua General Bezerril, nº 755, Centro, Fortaleza - CE, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 07.954.605/P001-60, foram vinculadas ao BNDES, em garantia, 
parcelas do Fundo de Particip.ação dos Municípjos - FPM, destinadas a este Município, 
nos termos do disposto no art.1'59, inciso 1, letra "b" da Constituição Federal de 1988, 
ou de outros recursos que, c9m idêntica finalidade, venham a substituí-los, para 
assegurar o pagamento de quaisquer obrigações financeiras decorrentes do referido 
contrato, devendo a retenção ; ser éfetuada somente a partir da ocorrência de 
inadimplemento de obrigação fin~nceira. 

Tendo em vista a obrigação contratual assumida por este MUNICIPIO, autorizo esse 
Banco a reter, observado o disposto no item seguinte deste expediente, à conta e 
ordem do Banco Nacional de D~senvolvimento Econômico e Sociàl - BNDES, parcelas 
do Fundo de Participação dos; Municf pios - FPM, em montante suficiente para a 
amortização das obrigações financeiras resultantes do Contrato em apreço. 

Caberá ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES informar 
a esse Banco a ocorrência do ií)adimplemento financeiro e o montante dos recursos a 
serem retidos, mediante aviso çe débito, de forma a permitir, observadas as demais 
disposições contratuais, sumariadas adiante, a colocação dos recursos à disposição do 
credor, na conta nº DEGOV-3210007.8, da Agência Governo, do Banco do Brasil S.A., 
na Cidade do Rio de Janeiro - Rl 
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ADITIVO Nº 3 A_O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 
E REPASSE Nº 99.2.683.3.1, CELEBRADO EM 
03/0412000, ENTRE O BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E SOCIAL -

BNDES, A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL -
CAIXA, O MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE E A 

FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DE 

FORTALEZA· HABITAFOR, NO ÂMBITO DOS 

PROGRAMAS PRÓ-SANEAMENTO E PRÓ -
MORADIA NO MUNIC(PIO DE FORTALEZA/CE, 
NA FORMA ABAIXO. 

1- AGENTE FINANCEIRO - .BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO E SOCIAL - '.BNDES, na condição de Agente Financeiro do FGTS, 
empresa pública federal, com sede em Brasília, Distrito Federal, e serviços nesta 
cidade, na Avenida República do Chile, nº 100, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 
33.657.248/0001-89, dorava:nte designado simplesmente AGENTE FINANCEIRO, 
por seus representantes abdixo assinados; 

li - AGENTE OPERADOR • CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente 
Operador do FGTS, por forç~ da· lei n.0 8.036/90, instituição financeira sob a forma 
de empresa pública unipessbal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, 
criada pelo Decreto-lei n.0 7~9. de 12.08.69, alterado pelo Decreto-lei nº 1.259, de 
19.02.73, e constituída pelb Decreto n.0 66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo 
Estatuto aprovado pelo Decfeto n.0 2.254 de 16.06.97, com sede no Setor Bancário 
Sul, Quadra 4, Lote 34, ;em Brasília - OF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 
00.360.305/0001-04, doravante designada simplesmente AGENTE OPERADOR, 
por seus representantes ab~ixo assinados; 

Ili· MUTUÁRIO E AGENTE PROMOTOR • MUNICiPIO DE FORTALEZA, inscrito no 
CNPJ-MF sob o n.0 07.~54.605/0001-60, devidamente autorizado pela Lei 
Municlpal nº 8391/99, de i14.12.99, publicada no Diário Oficial Municipal em 
21.12.99, doravante · or seu representante abaixo 

HABI 
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inscrita no CNPJ-MF sob o 1nº 06.089.146/0001 -13, criada pela Lei Municipal nº 
8.810, de 30.12.03, e com ~statuto social aprovado pelo Decreto nº 11 .595, de 
10.03.04, doravante designada simplesmente INTERVENIENTE AGENTE 
EXECUTOR, por seu representante abai?<O assinado; 

' 

têm, entre si, justo e acordado aditar o Contrato de Empréstimo e Repasse nº 
99.2 .683.3.1, celebrado entre ' as partes acima nominadas e qualificadas, por 
instrumento particular, em 03/04/2000, registrado sob o nº 00328345, no Livro BE-02, 
em 25/04/2000, no 2º Ofício de ~egistro de Títulos e Documentos de Brasília - Distrito 
Federal, e sob o nº 411017, ein 02/05/2000, no 5° Ofício de Registro de Títulos e 
Documentos do Rio de Janeiro. - RJ e publicado no Diário Oficial do Município de 
Fortaleza em 12/06/2000, altera~o pelos Aditivos nº 1, por instrumento particular, de 
06/06/01, registrado sob o nº 00410257, em 13/06/01, no 2° Ofício de Registro de 
Títulos e Documentos de Brasfli~ - Distrito Federal e sob o nº 471412, em 20/06/01, no 
5° Ofício de Registro de Títulos ~ Documentos do Rio de Janeiro - RJ, e Aditivo nº 2, 
por instrumento particular, de 29(06/07, registrado sob o nº 246819, em 17/08/07, no 1° 
Registro de Títulos e Docum~ntos de Fortaleza adiante designado simplesmente 
CONTRATO, do qual este instrLmento passa a fazer parte integrante, p~ra todos os 

' fins e efeitos de Direito, mediante as seguintes cláusulas: 

! , 
CLAUSULA PRIMEIRA 

RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA 

SEGUNDA 

Em face do acordo ora celebrado, as 
partes concordam em alterar a 
Cláusula Segunda, a qual passará a 
viger com a seguinte redação: 

"CLÁUSULA SEGUNDA - VALÓR DO FINANCIAMENTO: 

2 - Para viabilizar o objetivo acima expresso, o AGENTE OPERADOR concede ao 
AGENTE FINANCEIRO, lastreabo em recursos do FGTS, empréstimo no valor total de 
R$ 76.299.400,00 (setenta e ; seis milhões, duzentos e noventa e nove mil e 
quatrocentos Reais), equivalente a 78,55% do valor total do Investimento previsto de 
R$ 97.136.622,59 (noventa e se!e mil - cento e trinta e seis mil, seiscentos e vinte e 
dois Reais e cinqüent . ve c~ntavos), ,:,as. c,on , . . estabelecidas nos Programas 

PRÓ-SANEAM O'~ PR~i~1~{Q~:;~t~ ~;~gf&f#/fiitJA IRO compromete-se a 
repassá-lo o MU , potre~~1~J::iSe:ra~ll1iôer1içljo pelo AG TE OPERADOR, 

8 rJ~ ~1;1rtnioza,_dd}3~ do • 

J-.....~ ..... 
.--.i~~ -_,,,, ... 
~. s,\d, 

~.wollado 

õ ,:, · ,· nW. -:- '~3 EQ 7..: -g E.í1 • • • ~ -
~ ~ ~ ~-~-~~~=rl~....---::=--T 
~-o"' 
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observadas as condições estabtplecidas neste Contrato, dividido o valor acima em 2 
(dois) Créditos "A - Pró-Moradia" e "B - Pró-Saneamento", que., por sua vez, se 
subdividem em 1 O (dez) subcrédltos, cada um, conforme discriminado a seguir: 

CRÉDITO "A - PRÓ-MORADIA", composto dos subcréditos A-1 a A-10, tendo todos 
eles prazos de carência e prazo ;de amortização conforme abaixo definidos, observado, 
ainda, o disposto nas Cláusulas Sétima e Oitava, respectivamente: 

! 

........................................ , . ' ......... ~ ....................................................... . 
Subcrédito ·~-5" 
Intervenção - Urbanização da : A v. Expeçlicíonários, Saneamento do Bairro Autran 
Nunes.e Construção do Conjunto P/CI (80 Aptºs) 
Modalidade - Urbanização de Area e Produção de Conjuntos Habitacionais 
Prazo de carência - 12 meses ! 
Início da carência- 15.06.2001 i 
Término da carência- 15.05.2002 
Prazo de amortização - 17 4 me4es 
lnfcío da amortização - 15.06.2002 
Término do prazo da amortizaçãç, - 15. 11. 2016 
Valor de empréstimo - R$ 5.580iO00,00 

' Valor de contrapartida -R$ 1.22i1.844,23 
Juros - 5% a.a." 

............................................................................................. ........................................... 
2.1 - (Redação Inalterada)." 

CLÁUSULA SEGUNDA 

RENUMERAÇÃO DE CLÁUSULAS Em face do acordo ora celebrado, as 
partes concordam em renumerar as 
Cláusulas Vigésima Sexta e Vigésima 
Sétima que passarão a viger como as 

novas Cláusulas Vigésima Oit~va e Vigésima Nona, respectivamente. 

~N~~~ 
Er~~-

A,:,vi:,vt, d_o 

. j 

~ / ' 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

INCLUSÃO DA CLÁUSULA 

OBRIGAÇÕES DO INTERVENl~NTE 

A Cláusula Vigésima Sexta passa a 

viger com a seguinte redação: 

AGENTE EXECUTOR : 

"CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - OBRIGAÇÕES DO INTERVENIENTE AGENTE 
EXECUTOR 

O INTERVENIE_NTE AGENTE EXECUTOR, qualificado no preâmbulo 
deste Contrato, assume, neste ato, a obrigação de: 

/ - cumprir, no que couber, até final liquidação da dívida. decorrente deste 
Contrato, as "DISPOSIÇÔES APL/CAVEIS AOS CONTRATOS DO 
BNDES", aprovadas pela Resolução nº 665, de 1 O de dezembro de 1987, 
parcialmente alteradas pela Resolução nº 775, de 16 de dezembro de 1991, 
pela Resolução nº 863, de 11 de março qe 1996, pela Resolução nº 878 de 
04 de setembro de 1996, pela Resolução nº 894, de 06 de março de 1997, 
pela Resolução nº 927, de 1° de abril de 1998, e pela Resolução nº 976, de 
24 de setembro de 2001, todas da Diretoria do BNDES, publicadas no 
Diário Oficial da União (Seção I), de 29 de dezembro de 1987, 27 de 
dezembro de 1991, '.08 de abril de 1996, 24 de setembro de 1996, 19 de 
março de 1997, 15 de abril de 1998 e 31 de outubro de 2001, 
respectivamente, cujo exemplar é entregue, neste ato, ao INTERVENIENTE 
AGENTE EXECUTOR; o qual, após tomar conhecimento de todo o 
conteúdo do mesmo, declara aceitá-lo como parte integrante e inseparável 
deste Contrato, para· todos os fins e efeitos jurídicos; 

li - utilizar os recursos que lhe forem destinados pelo MUTUAR/O, em 
decorréncia da presente operação, na execução das ações de habitação 
previstas no projeto ~ra financiado; 

Ili - tomar as providências necessárias para garantir o atendimento da 
finalidade da presente operação, prevista na Cláusula Primeira; 

IV - incluir, nos exercícios financeiros correspondentes ao prazo de utilização de 
recursos oriundos d~ presente Contrato, em suas propostas de orçamento 
anual e plurianual de investimentos, as dotações que lhe forem destinadas, 
em montante mlnimo capaz de assegurar o aporte dos recursos de 
contrapartida necessários à realização do projeto mencionado na Cláusula 
Primeira; 
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VI - mencionar, em todo e qualquer material informativo relacionado à 
divulgação do projeto, a utilização de recursos originários do governo 
federal, inclusive com a colocação de placa no local de sua realização, 
conforme modelo a ser fornecido pelo BNDES; 

' 
VII - adotar, durante o período de vigência deste Contrato, as medidas· e ações 

destinadas a evitar: ou corrigir danos ao meio ambiente, segurança e 
medicina do trabalho que possam vir a ser causados pelo projeto de que 
trata a Cláusula Prim,eira; 

. . 

VIII - manter em situação. regular suas obrigações junto aos órgãos do meio 
ambiente, durante o período de vigência deste Contrato." 

CLÁUSULA QUARTA 

INCLUSÃO DA CLÁUSULA 

PROCURAÇÃO RECIPROCA 

A Cláusula Vigésima Sétima passa a 
viger com a seguinte redação: 

"CLAUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA • PROCURAÇÃO RECIPROCA 

O MUTUAR/O e o INTERVENIENTE AGENTE EXECUTOR, neste ato e de forma 
irrevogável e irretratável, constituem-se mútua e recíprocamente· procuradores até 
solução final da df vida ora assumida, com poderes para receber citações, notificações e 
intimações, e, ainda, os poder~s "ad judicia" para o foro em geral, que poderão ser 
substabelecidos para advogado,: tudo com relação a quaisquer proc~dimentos judiciais 
ou extrajudiciais que contra ele~ forem promovidos pelo BNDES, em decorrência deste 
Contrato, podendo praticar todo~ os atos necessários ao desempenho deste mandato." 

RATIFICAÇÃO 

colidirem 

CLÁUSULA QUINTA 

São ratificadas, neste ato, pelas partes 
contratantes, todas cláusulas, 
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~ ÁUSULA SEXTA 

REGISTRO DO 

ADITIVO 

O MUTUÁRIO obriga-se a promover a 
averbação deste Aditivo à margem dos 

registros do CONTRATO discriminados 
no preâmbulo, efetuados nos Cartórios de Registro de Titulas e Documentos das 

Comarcas de Brasília (DF) e da Cidade do Rio de Janeiro (RJ), e ~ encaminhar uma 

via ao Tribunal de Contas do respectivo Município, bem como proceder a publicação no 
Diãrio Oficial do Município e da União, comprometendo-se a apresentar ao AGENTE 
FINANCEIRO as competentes provas de realização desses atos, no prazo de 45 
(quarenta e cinco) dias, a contar de sua assinatura. 

E, por estarem assim acordes, firmam com as testemunhas abaixo o presente 
instrumento em 04 (quatro) vias:de igual teor e para um só efeito. 

EM BRANCO 
· PEL~ HABITAFOR: 

TESTEMUNHAS 

Rio de Janeiro, Ã1 de ~ de 2007. 

Engº Luci:ino L. Feij:io . 
SECRETli•10 0A SEINC ~ / .,,/~L ~-~ 

~V Md !,--;) 

Fundação de Desenvolvimento 
Hab1tac1onal de Fortaleza 

Presidente 
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CONTRA TO DE EMPRÉSTIMO 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

INTRODUÇÃO 

Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Órgão Executor, Garantia 
e Definições Específicas 

1. PARTES E OBJETO DO CONTRATO 

CONTRA TO celebrado no dia 28 de dezembro de 2017 entre o Município de Fortaleza, 
do Estado do Ceará, a seguir denominado "Mutuário", e o BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO, a seguir denominado "Banco", para cooperar na execução do Programa 
de F01ialecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção - PROREDES Fo1ialeza, a seguir 
denominado "Projeto", que consiste em contribuir para melhorar as condições de saúde da 
população e reduzir as condutas de risco dos jovens em situação de vulnerabilidade no Município 
de Fortaleza. O Anexo Único apresenta os aspectos mais relevantes do Projeto. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRA TO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS 
GERAIS 

(a) Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Nom1as Gerais, datadas de 
abril de 2014, e o Anexo Único, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação 
das Disposições Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia não 
concordar ou estiver em contradição com as Nonnas Gerais, prevalecerá o 
disposto nas Disposições Especiais, no Anexo Único ou no Contrato de Garantia, 
confonne o caso. Quando existir discrepância ou contradição entre estipulações 
das Disposições Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia, será 
aplicado o princípio de que a disposição específica prevalece sobre a geral. 

(b) As Nonnas Gerais estabelecem ponnenorizadamente as disposições de 
procedimento relativas à aplicação das cláusulas sobre amortização, juros, 
comissão de crédito, inspeção e supervisão, conversões, desembolsos, bem como 
outras disposições relacionadas com a execução do Projeto. As Nonnas Gerais 
incluem também definições de caráter geral. 

3. ÓRGÃO EXECUTOR 

A execução do Projeto e a utilização dos recursos do empréstimo outorgado pelo Banco 
serão efetuadas totalmente pelo Mutuário, por intem1édio do Gabinete do Prefeito, a seguir 
denominado "Órgão Executor". 
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4. GARANTIA 

Este Contrato fica sujeito a que a República Federativa do Brasil , a seguir denominada 
"Fiador", assine o Contrato de Garantia e assuma as obrigações nele estipuladas. 

5. DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS 

Para os fins deste Contrato, adotam-se as seguintes definições, além das contidas no 
Capítulo II das Nonnas Gerais: 

(a) "PMR" significa o Relatório de Monitoramento do Projeto. 

(b) "POA" significa o Plano Operativo Anual do Projeto. 

(c) "ROP" significa o Regulamento Operacional do Projeto, apresentado confonne a 
Cláusula 3.02 (b) destas Disposições Especiais. 

(d) "UGP" significa a Unidade de Gestão do Projeto, instituída nos tennos da 
Cláusula 3.02 (a) destas Disposições Especiais. 

CAPÍTULO I 

O Empréstimo 

CLÁUSULA 1.01. Valor e Moeda de Aprovação do Empréstimo. Nos tennos deste 
Contrato, o Banco se compromete a conceder ao Mutuário, e este aceita, um empréstimo no 
montante de até US$ 65.475.000,00 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil 
Dólares) , a seguir denominado "Empréstimo", para contribuir para o financiamento do Projeto. 

CLÁUSULA 1.02. Solicitação de desembolsos e Moeda dos desembolsos. (a) O Mutuário 
poderá solicitar ao Banco desembolsos do Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 4.03 
das Nom1as Gerais. 

(b) Todos os desembolsos serão denominados e efetuados em Dólares, salvo nos 
casos em que o Mutuário opte por um desembolso denominado em moeda distinta do Dólar, de 
acordo com o disposto no Capítulo V das Nonnas Gerais . 

CLÁUSULA 1.03. Disponibilidade de moeda. Se o Banco não tiver acesso à moeda 
solicitada pelo Mutuário, o Banco, de comum acordo com o Mutuá1io e com a não-objeção do 
Fiador, poderá desembolsar o Empréstimo em outra moeda de sua escolha. 

CLÁUSULA 1.04. Prazo para desembolsos. O Prazo Original de Desembolsos será de 4 
(quatro) anos, contados a paiiir da data de entrada em vigor deste Contrato. Qualquer extensão 
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do Prazo O1iginal de Desembolsos deverá contar com a anuência do Fiador e estará sujeita ao 
previsto no Artigo 3.02(f) das Nonnas Gerais. 

CLÁUSULA 1.05. Cronograma de Amortização. (a) A Data Final de Amortização é a data 
con-espondente a 15 de outubro de 2042. A VMP Original do Empréstimo é de 15,05 (quinze 
vírgula zero cinco) anos. 

(b) O Mutuário deverá amortizar o Empréstimo mediante o pagamento de prestações 
semestrais, consecutivas e, na medida do possível , iguais. O Mutuário deverá pagar a primeira 
prestação de amortização no dia 15 de abril de 2023 , e a última, no mais tardar, no dia 15 de 
outubro de 2042 . 

(c) As Partes poderão acordar a modificação do Cronograma de Amoriização do 
Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 3.02 das Nonnas Gerais . 

CLÁUSULA 1.06. Juros. (a) O Mutuário deverá pagar juros sobre os Saldos Devedores 
diários a uma taxa que será detenninada de acordo com o estipulado no Artigo 3.03 das Nonnas 
Gerais. 

(b) O Mutuário deverá pagar juros ao Banco semestralmente, no dia 15 nos meses de 
abril e outubro de cada ano, a partir do dia 15 de abril de 2018. 

CLÁUSULA 1.07. Comissão de Crédito. O Mutuário deverá pagar uma comissão de crédito 
de acordo com o disposto nos Artigos 3.04, 3.05 e 3.07 das Nmmas Gerais. 

CLÁUSULA 1.08. Recursos para Inspeção e Supervisão. Exceto se o Banco estabelecer o 
contrário de acordo com o disposto no Artigo 3.06 das Nonnas Gerais, o Mutuário não estará 
obrigado a cobrir os gastos do Banco a título de inspeção e supervisão gerais. 

CLÁUSULA 1.09. Conversão. O Mutuário poderá solicitar ao Banco uma Conversão de 
Moeda ou uma Conversão de Taxa de Juros em qualquer momento durante a vigência do 
Contrato, de acordo com o disposto no Capítulo V das Nonnas Gerais. 

(a) Conversão de Moeda. O Mutuário poderá solicitar que um desembolso ou a 
totalidade ou uma parte do Saldo Devedor sejam convertidos a uma Moeda de País Não 
Mutuário ou a uma Moeda Local , que o Banco possa intern1ediar eficientemente, com as devidas 
considerações operacionais e de gestão de 1isco. Entender-se-á que qualquer desembolso 
denominado em Moeda Local constituirá uma Conversão de Moeda, ainda que a Moeda de 
Aprovação seja tal Moeda Local. 

(b) Conversão de Taxa de Juros. O Mutuário poderá solicitar em relação a parte ou 
à totalidade do Saldo Devedor que a Taxa de Juros Baseada na LIBOR seja convertida a uma 
taxa fixa de juros ou qualquer outra opção de Conversão de Taxa de Juros solicitada pelo 
Mutuário e aceita pelo Banco. 
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(c) Anuência do Fiador. Para os fins deste Contrato, a anuência do Fiador a 
qualquer Conversão de Moeda ou Conversão de Taxa de Juros poderá ser outorgada mediante 
manifestação da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda. 

CAPÍTULO II 

Custo do Projeto e Recursos Adicionais 

CLÁUSULA 2.01. Custo do Projeto. O custo total do Projeto é estimado em quantia 
equivalente a US$ 130.950.000,00 (cento e tlinta milhões, novecentos e cinquenta mil Dólares). 

CLÁUSULA 2.02. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais ao Empréstimo que, 
de acordo com o A1iigo 7.04 das Nonnas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer 
oportunamente para a completa e ininterrupta execução do Projeto, é estimado em quantia 
equivalente a US$ 65.475.000,00 (sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil 
Dólares), sem que esta estimativa implique limitação ou redução da obrigação do Mutuário de 
acordo com o referido Artigo. Para calcular a equivalência em Dólares, será adotada a regra 
selecionada pelo Mutuário na Cláusula 3.04 destas Disposições Especiais. 

CAPÍTULO III 

Uso dos Recursos do Empréstimo 

CLÁUSULA 3.01. Utilização dos recursos do Empréstimo. (a) O Mutuário poderá utilizar 
os recursos do Empréstimo para pagar obras, bens e serviços adquiridos de acordo com o 
Capítulo IV destas Disposições Especiais, para os propósitos que se indicam neste Contrato. 

(b) Os recursos do Empréstimo serão utilizados somente para o pagamento de obras, 
bens e serviços originários dos países membros do Banco. 

CLÁUSULA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro 
desembolso dos recursos do Empréstimo está condicionado a que se cumpram, de fonna que o 
Banco considere satisfatória, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Nonnas 
Gerais, os seguintes requisitos: 

(a) 

(b) 

(c) 

Publicações, no Diário Oficial do Município de Fortaleza, da lei de criação da 
UGP e do ato administrativo pe1iinente para a nomeação de seus coordenadores; 

Comprovação da entrada em vigor do ROP, nos tennos previamente acordados 
com o Banco; 

Publicação, no Diário Oficial do Município de Fortaleza, da portaria de inclusão 
do Projeto dentre as atJibuições da Comissão Extraordinária de Licitação da 
Central de Licitações do Município a que se refere a Po1iaria No. 01 /2016; e 
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(d) Aprovação, pelo Banco, dos Tennos de Referência relativos à contratação de 
consultores individuais para apoio ao gerenciamento do Projeto. 

CLÁUSULA 3.03. Reembolso de despesas a débito do Empréstimo. (a) Com a 
concordância do Banco, dos recursos do Empréstimo poderá ser utilizada até uma quantia 
equivalente a US$ 13 .095.000,00 (treze milhões e noventa e cinco mil Dólares) para reembolsar 
despesas efetuadas com o Projeto para consultoria, elaboração dos projetos e execução de obras. 
Essas despesas devem ter sido efetuadas antes de 11 de maio de 2016, mas após 13 de janeiro de 
2015 , desde que se tenham cump1ido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos 
neste Contrato. Com a concordância do Banco, os recursos do Empréstimo também poderão ser 
utilizados para reembolsar despesas efetuadas ou financiar as que se efetuem com o Projeto a 
pruiir de 11 de maio de 2016 e até a data da entrada em vigor do presente Contrato, desde que se 
tenham cump1ido os mencionados requisitos. 

CLÁUSULA 3.04. Taxa de câmbio. Para efeito do estabelecido no Artigo 4.09(a) das 
Nonnas Gerais deste Contrato, as partes acordam que a taxa de câmbio aplicável será a indicada 
no inciso (a)(i) do referido Artigo. 

CAPÍTULO IV 

Execução do Projeto 

CLÁUSULA 4.01. Contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e aquisição 
de bens. (a) Para efeitos do disposto no A1iigo 2.01(49) das Nonnas Gerais, as partes fazem 
constar que as Políticas de Aquisições são as datadas de março de 2011 , contidas no documento 
GN-2349-9, aprovado pelo Banco em 19 de abril de 2011. Se as Políticas de Aquisições forem 
modificadas pelo Banco, a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços diferentes de 
consultoria serão realizadas de acordo com as disposições das Políticas de Aquisições 
modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do Mutuário e o Mutuário aceite 
por escrito sua aplicação. 

(b) Pru·a a contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e a aquisição de 
bens, poderá ser utilizado qualquer um dos métodos desc1itos nas Políticas de Aquisições, desde 
que tal método tenha sido identificado para a respectiva aquisição ou contratação no Plano de 
Aquisições aprovado pelo Bru1co. 

(c) A concorrência pública internacional será utilizada para aquisições e contratações 
estimadas em valor superior a US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) para a 
contratação de obras e a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Dólares) para a aquisição de bens e 
a contratação de serviços diferentes de consultoria. Caso o Banco aumente o limite que 
detennina o uso da conconência pública internacional confonne estabelecido pelo Banco na 
página www.iadb.org/procurement, o Mutuário poderá optar pela adoção do novo limite. Abaixo 
deste limite, o método de seleção será determinado de acordo com a complexidade e 
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características da aquisição ou contratação, o qual deverá estar refletido no Plano de Aquisições 
aprovado pelo Banco. 

(d) No que se refere ao método de licitação pública nacional , os respectivos 
procedimentos de licitação pública nacional poderão ser utilizados sempre que, a critério do 
Banco, tais procedimentos garantam economia, eficiência, transparência e compatibilidade geral 
com a Seção I das Políticas de Aquisições e levando em conta, entre outros, o disposto no 
parágrafo 3.4 de tais Políticas. 

CLÁUSULA 4.02. Manutenção. O Mutuá1io se compromete a: (a) conservar adequadamente 
as obras e equipamentos compreendidos no Projeto, de acordo com nonnas técnicas geralmente 
aceitas; e (b) apresentar ao Banco, durante os 5 (cinco) anos seguintes à conclusão de cada obra 
do Projeto, e dentro do primeiro tiimestre de cada ano, um relatório sobre o estado dessas obras e 
equipamentos e o plano anual de_ manutenção, confonne disposto na Seção V do Anexo Único. 
Se ficar comprovado, com base nas inspeções feitas pelo Banco ou nos relatórios recebidos, que 
a manutenção efetuada encontra-se abaixo dos níveis acordados no ROP, o Mutuário deverá 
adotar as medidas necessárias para que as deficiências sejam corrigidas à satisfação do Banco. 

CLÁUSULA 4.03. Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local. O Banco 
poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local , despesas efetuadas no Projeto 
distintas das previstas na Cláusula 3.03 até quantia equivalente a US$ 13 .095 .000,00 (treze 
milhões e noventa e cinco mil Dólares), em consult01ia, elaboração dos projetos e execução de 
obras, que tenham sido efetuadas antes de 11 de maio de 2016, mas após 13 de janeiro de 2015, 
desde que se tenham cumprido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste 
Contrato. O Banco também poderá reconhecer, como parte da contrapartida local, as despesas 
efetuadas ou que venham a ser efetuadas com o Projeto a partir de 11 de maio de 2016 e até a 
data da entrada em vigor do presente Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados 
requisitos. 

CLÁUSULA 4.04. Seleção e contratação de serviços de consultoria . (a) Para efeitos do 
disposto no Artigo 2.01 (50) das Nonnas Gerais, as partes fazem constar que as Políticas de 
Consultores são as datadas de março de 2011 , contidas no documento GN-2350-9, aprovado pelo 
Banco em 19 de abril de 2011. Se as Políticas de Consultores forem modificadas pelo Banco, a 
seleção e contratação de serviços de consultoria serão realizadas de acordo com as disposições 
das Políticas de Consultores modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do 
Mutuá1io e o Mutuário aceite por escrito sua aplicação. 

(b) Para a seleção e contratação de serviços de consultoria, poderá ser utilizado 
qualquer um dos métodos descritos nas Políticas de Consultores, desde que tal método tenha sido 
identificado para a respectiva contratação no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco. 

(c) O limite que determina a composição da lista curta com consultores internacionais 
será de US$ 1.000.000,00 (um milhão de Dólares). Abaixo deste limite, a lista curta poderá ser 
composta integralmente por consultores nacionais do país do Mutuário. 
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CLÁUSULA 4.05. Atualização do Plano de Aquisições . Para a atualização do Plano de 
Aquisições confonne o disposto no Artigo 7.02(c) das Nonnas Gerais, o Mutuário deverá utilizar 
ou, se for o caso, fazer com que o Órgão Executor utilize, a sistemática de execução e 
acompanhamento de planos de aquisições que o Banco detennine. 

CLÁUSULA 4.06. Condições especiais de execução. (a) O Mutuário , no prazo de até 6 (seis) 
meses após a data de assinatura deste Contrato, deverá comprovar a implementação e 
:funcionamento de um sistema de infonnação integrado de gestão para o Projeto, que cumpra 
com os requisitos do Banco. 

(b) Durante o prazo para desembolsos previsto na Cláusula 1.04 destas Disposições 
Especiais, o Mutuário deverá cumprir os requisitos e diretrizes estabelecidos no ROP e no Plano 
de Gestão Ambiental e Social do Projeto - PGAS, datado de janeiro de 2015 e suas eventuais 
modificações acordadas entre o Mutuário e o Banco. 

CAPÍTULO V 

Supervisão 

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspeções e relatórios. O Mutuário se compromete a, 
diretamente ou por intennédio do Órgão Executor, manter registros, pem1itir inspeções, 
apresentar relatórios, manter um sistema de infonnação financeira e uma estrutura de controle 
interno aceitáveis ao Banco e fazer auditar e apresentar ao Banco as demonstrações financeiras e 
outros relatórios, de acordo com as disposições estabelecidas neste Capítulo e no Capítulo VIII 
das Nonnas Gerais. 

CLÁUSULA 5.02. Supervisão da execução do Projeto. (a) O Banco utilizará o plano de 
execução do Projeto a que se refere o Artigo 4.0l(d)(i) das Nonnas Gerais como um instrumento 
para a supervisão da execução do Projeto. Tal plano deverá compreender o planejamento 
completo do Projeto, com as ações que deverão ser executadas para que os recursos do 
Empréstimo sejam desembolsados no Prazo Original de Desembolsos. 

(b) O plano de execução do Projeto deverá ser atualizado quando seja necessário, em 
especial quando se produzam modificações significativas que impliquem ou possam implicar 
atrasos na execução do Projeto. O Mutuário deverá infonnar o Banco sobre as atualizações do 
plano de execução do Projeto, no mais tardar por ocasião da apresentação do relatório semestral 
de progresso correspondente. 

CLÁUSULA 5.03. Demonstrações financeiras e outros relatórios. O Mutuá1io se 
compromete a apresentar: 

(a) Relató1io de audit01ia, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias após o 
encerramento de cada exercício financeiro do Mutuário e durante o Prazo Original 
de Desembolso ou suas extensões, com as demonstrações financeiras do Projeto, 
devidamente auditadas por uma empresa de auditoria independente aceitável ao 
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Banco ou pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. O último 
desses relató1ios será apresentado dentro dos 120 (cento e vinte) dias seguintes ao 
vencimento do Prazo Original de Desembolsos ou suas extensões; 

(b) Relató1ios semestrais de progresso, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do 
encerramento de cada Semestre, os quais refletirão: (i) o cumprimento dos 
objetivos e resultados acordados em cada POA e no PMR, incluindo análise e 
acompanhamento dos riscos que os afetam e medidas de mitigação; (ii) o estado 
de execução e a situação do Plano de Aquisições; (iii) o cumprimento das 
cláusulas contratuais; e (iv) o estado de execução financeira do orçamento do 
Projeto. O segundo relatório semestral de progresso de cada ano calendário deverá 
incluir: (i) o POA para o ano subsequente; (ii) o Plano de Aquisições atualizado; 
e, quando corresponda, (iii) as ações previstas para atender as recomendações da 
auditoria; 

(c) Relatório de avaliação intennediária, dentro do prazo de 90 (noventa) dias 
posteriores à data de desembolso de 50% ( cinquenta por cento) dos recursos do 
Empréstimo, ou após 30 (trinta) meses a contar da data de assinatura deste 
Contrato, o que ocorrer primeiro; 

( d) Relatório de avaliação final, dentro do prazo de 90 (noventa) dias posteriores à 
data de desembolso de 90% (noventa por cento) dos recursos do Empréstimo, o 
qual servirá de subsídio para o Relatório de Ténnino do Projeto; e 

(e) Os relatórios mencionados nas alíneas "c" e "d" desta Cláusula, elaborados 
confom1e critérios definidos no ROP. 

CLÁUSULA 5.04. Relatório de avaliação ex post. O Mutuário deverá ainda compilar, 
arquivar e manter atualizadas, por 3 (três) anos contados do final da execução do Projeto, a 
documentação e a infonnação de suporte do Projeto que permita ao Banco realizar a avaliação ex 
post, caso o Banco considere conveniente. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Diversas 

CLÁUSULA 6.01. Vigência do Contrato. Este Contrato começa a vigorar na data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA 6.02. Extinção. O pagamento total do Empréstimo e dos juros e com1ssoes, 
assim como dos demais gastos, prêmios e custos originados em virtude deste Contrato, dará por 
extinto o Contrato e todas as obrigações dele derivadas. 
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CLÁUSULA 6.03. Validade. Os direitos e ob1igações estabelecidos neste Contrato são 
válidos e exigíveis, de acordo com os te11110s nele estabelecidos, sem referência à legislação de 
qualquer país. 

CLÁUSULA 6.04. Comunicações. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro 
procedimento, todo aviso , solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra 
em viitude deste Contrato será feito por esc1ito e considerar-se-á efetuado no momento em que o 
documento correspondente for entregue ao destinatá1io no respectivo endereço, abaixo indicado: 

Do Mutuário: 

Endereço postal para assuntos relacionados com a execução do Projeto: 

Gabinete do Prefeito 
Rua São José, 01 - Centro 
60060-170 - Fortaleza - CE 
Fax: (85) 3105-1163 

Endereço postal para assuntos relacionados com o serviço do Empréstimo: 

Do Banco: 

Secretaria Municipal das Finanças 
Rua General Bezerril, 755 - Centro 
60055-100 - Fortaleza - CE 
Fax: (85) 3105-1240 

Endereço postal: 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 
· 1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
Estados Unidos da América 
Fax: (202) 623-3096 

CLÁUSULA 6.05. Correspondência. O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar 
à Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Projeto. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaiia de Assuntos Internacionais - SEAIN 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5° andar 
70040-906, Brasília, DF, Brasil 
Fax: +55 (61) 2020-5006 
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CAPÍTULO VII 

Arbitragem 

CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromissória. Para a solução de qualquer controvérsia 
oriunda do presente Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem 
incondicional e in-evogavelmente ao processo e sentença do T1ibunal de Arbitragem a que se 
refere o Capítulo X das Nonnas Gerais. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mutuá1io e o Banco, atuando cada qual por intennédio 
de seu representante autorizado, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor em 
Brasília, DF, Brasil , no dia acima indicado. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 
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BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO 

Marcelo Borges 
R r, sentante Encan-egado 

do Banco no Brasil 



SEGUNDA PARTE 

NORMAS GERAIS 
Abril de 2014 

CAPÍTULO I 

Aplicação das Normas Gerais 

LEG/SGO/CSC/ EZS HA RE-620307903 -90 1 

ARTIGO 1.01. Aplicação das Normas Gerais. Estas Nonnas Gerais aplicam-se aos 
Contratos de Empréstimo que o Banco lnteramericano de Desenvolvimento celebra com seus 
Mutuários e, portanto, suas disposições constituem parte integrante deste Contrato. 

CAPÍTULO II 

Definições 

ARTIGO 2.01. Definições. Para os efeitos dos compromissos contratuais contraídos pelas 
partes, são adotadas as seguintes definições: 

1) "Adiantamento de Fundos" significa o montante de recursos adiantados pelo 
Banco ao Mutuário a débito dos recursos do Empréstimo, para fazer frente a 
gastos elegíveis do Projeto, de acordo com o disposto no Artigo 4.07 destas 
Nonnas Gerais. 

2) "Agência de Contratações" significa a entidade com capacidade legal para finnar 
contratos e que, mediante acordo com o Mutuário ou, se for o caso, o Órgão 
Executor, assume total ou parcialmente a responsabilidade pela realização das 
aquisições de bens ou das contratações de obras, serviços de consultoria ou 
serviços diferentes de consultoria do Projeto. 

3) "Agente de Cálculo" significa o Banco, exceto quando este tenno for utilizado na 
definição da Taxa de Juros LIBOR, caso em que terá o significado atribuído a tal 
tenno nas Definições do ISDA de 2006, segundo a publicação do lnternational 
Swaps and Derivatives Association, lnc. (Associação Internacional de Operações 
de Swap e Derivativos), em suas versões modificadas e complementadas. Todas 
as dete1111inações efetuadas pelo Agente de Cálculo terão caráter final , conclusivo 
e obrigatório para as partes (salvo por eITo manifesto), e, quando realizadas pelo 
Banco em sua qualidade de Agente de Cálculo, serão efetuadas mediante 
justificação documentada, de boa fé e de fonna comercialmente razoável. 

4) "Banco" significa o Banco lnteramericano de Desenvolvimento. 
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5) "Carta Notificação de Conversão" significa a comunicação mediante a qual o 
Banco inforn1a ao Mutuá1io os tern1os e condições financeiras em que uma 
Conversão tenha sido efetuada· de acordo com a Caiia Solicitação de Conversão 
enviada pelo Mutuá1io. 

6) "Caita Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização" significa a 
comunicação mediante a qual o Banco responde a uma Carta Solicitação de 
Modificação de Cronograma de Amo1tização. 

7) "Carta Solicitação de Conversão" significa a comunicação irrevogável mediante a 
qual o Mutuário solicita ao Banco uma Conversão, de acordo com o disposto no 
Artigo 5.01 destas Nonnas Gerais. 

8) "Carta Solicitação de Modificação de Cronograma de Amortização" significa a 
comunicação irrevogável mediante a qual o Mutuário solicita ao Banco uma 
modificação do Cronograma de Amortização. 

9) "Contrato" significa o presente contrato de empréstimo. 

1 O) "Contratos de Derivativos" significa qualquer contrato celebrado entre o Banco e 
o Mutuário ou entre o Banco e o Fiador para documentar e/ou confinnar uma ou 
mais operações de derivativos acordadas entre o Banco e o Mutuário ou entre o 
Banco e o Fiador e suas posteriores modificações. São parte integrante dos 
Contratos de De1ivativos todos os seus anexos e demais acordos suplementares 
aos mesmos. 

11) 

12) 

13) 

14) 

"Convenção para o Cálculo de Juros" significa a convenção para a contagem de 
dias utilizada para o cálculo do pagamento de juros, estabelecida na Carta 
Notificação de Conversão. 

"Conversão" significa uma modificação dos tennos de parte ou da totalidade do 
Empréstimo solicitada pelo Mutuário e aceita pelo Banco nos tennos deste 
Contrato e que poderá ser: (i) uma Conversão de Moeda; ou (ii) uma Conversão 
de Taxa de Juros. 

"Conversão de Moeda" significa, em relação a um desembolso, ou a paiie ou à 
totalidade do Saldo Devedor, a mudança da moeda de denominação para Moeda 
Local ou Moeda de País não Mutuário que o Banco possa intennediar 
eficientemente, com as devidas considerações operacionais e de gestão de risco do 
Banco. 

"Conversão de Moeda por Prazo Parcial" significa uma Conversão de Moeda por 
um Prazo de Conversão inferior ao prazo previsto no Cronograma de 
Amortização solicitado para tal Conversão de Moeda, de acordo com o disposto 
no Artigo 5.03 destas Norn1as Gerais. 
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15) "Conversão de Moeda por Prazo Total" significa uma Conversão de Moeda por 
um Prazo de Conversão igual ao prazo previsto no Cronograma de Amortização 
solicitado para tal Conversão de Moeda, de acordo com o disposto no Artigo 5.03 
destas Nonnas Gerais. 

16) "Conversão de Taxa de Juros" significa (i) a mudança do tipo de taxa de juros 
referente à totalidade ou a patie do Saldo Devedor; ou (ii) o estabelecimento de 
um Teto (cap) de Taxa de Juros ou uma Faixa (collar) de Taxa de Juros referente 
a parte ou à totalidade do Saldo Devedor; ou (iii) qualquer outra opção de 
cobe1iura (hedging) que afete a taxa de juros aplicável a patie ou à totalidade do 
Saldo Devedor. 

17) "Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial" significa uma Conversão de Taxa 
de Juros por um Prazo de Conversão inferior ao prazo previsto no Cronograma de 
Amortização solicitado para tal Conversão de Taxa de Juros, de acordo com o 
disposto no Artigo 5.04 destas Nonnas Gerais. 

18) "Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total" significa uma Conversão de Taxa 
de Juros por um Prazo de Conversão igual ao prazo previsto no Cronograma de 
Amortização solicitado para tal Conversão de Taxa de Juros, de acordo com o 
disposto no Artigo 5.04 destas Nonnas Gerais. 

19) "Cronograma de Amortização" significa o cronograma original estabelecido nas 
Disposições Especiais para o pagamento das prestações de amortização do 
Empréstimo ou o cronograma ou cronogramas que resultem das modificações 
acordadas entre as Partes, de acordo com o disposto no Artigo 3.02 destas Nonnas 
Gerais. 

20) "Custo de Captação do Bai1co" significa uma margem de custo calculada 
trimestralmente relativa à Taxa de Juros LIBOR em Dólares a 3 (três) meses, com 
base na média ponderada do custo dos instrumentos de captação do Banco 
aplicáveis ao Mecanismo de Financiamento Flexível , expressada na fonna de um 
percentual anual, conforme detennine o Banco. 

21) "Data de A vali ação de Pagamento" significa a data detenninada com base em 
certo número de Dias Úteis antes de qualquer data de pagamento de prestações de 
amortização ou juros, conforn1e especificado em uma Carta Notificação de 
Conversão. 

22) "Data de Conversão" significa a Data de Conversão de Moeda ou a Data de 
Conversão de Taxa de Juros, confonne seja o caso. 

23) "Data de Conversão de Moeda" significa, em relação a Conversões de Moeda 
para novos desembolsos, a data efetiva na qual o Banco efetue o desembolso e, 
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para as Conversões de Moeda de Saldos Devedores, a data na qual se re-denomine 
a dívida. Estas datas serão estabelecidas na Caiia Notificação de Conversão . 

24) "Data de Conversão de Taxa de Juros" significa a data efetiva da Conversão de 
Taxa de Juros, a partir da qual se aplicará a nova taxa de juros. Esta data será 
estabelecida na Carta Notificação de Conversão. 

25) "Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre" significa o dia 15 dos meses de janeiro, abril , julho e outubro de cada 
ano calendário. A Taxa de Juros Baseada na LIBOR detenninada pelo Banco em 
uma Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroativamente aos primeiros 15 (quinze) dias do 
respectivo Trimestre e deverá ser aplicada durante e até o último dia do Trimestre. 

26) "Data Final de Amortização" significa a última data em que o Empréstimo pode 
ser totalmente amortizado, de acordo com o disposto nas Disposições Especiais. 

27) "Dia Útil" significa um dia em que os bancos comerciais e os mercados de 
câmbio efetuem liquidações de pagamentos e estejam abertos para negócios gerais 
(incluindo operações cambiais e de depósitos em moeda estrangeira) na cidade de 
Nova Iorque ou, no caso de uma Conversão, nas cidades indicadas na Caria 
Solicitação de Conversão ou na Carta Notificação de Conversão, confonne o 
caso. 

28) "Diretmia" significa a Diretoria Executiva do Banco. 

29) "Disposições Especiais" significa o conjunto de cláusulas que compõem a 
Primeira Parte deste Contrato. 

30) "Dólar" significa a moeda de curso forçado nos Estados Unidos da América. 

31) 

32) 

33) 

34) 

"Empréstimo" terá o significado atribuído nas Disposições Especiais. 

"Empréstimo com Taxa de Juros Baseada na LIBOR" significa qualquer 
empréstimo concedido pelo Banco para ser desembolsado, contabilizado e 
ainortizado em Dólares ou que tenha sido total ou parcialmente convertido a 
Dólares e que esteja sujeito a uma Taxa de Juros Baseada na LIBOR, detenninada 
nos tennos do disposto no Artigo 3.03(a) destas Normas Gerais. 

"Faixa (collar) de Taxa de Juros" significa o estabelecimento de um limite 
superior e um limite inferior para uma taxa variável de juros. 

"Fiador" significa a parte que garante o cumprimento das obrigações contraídas 
pelo Mutuário e assume outras obrigações que, nos tennos do Contrato de 
Garantia, sejam de sua responsabilidade. 
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35) "Grupo do Banco" significa o Banco, a Corporação Interamericana de 
Investimentos e o Fundo Multilateral de Investimentos. 

36) "Mecanismo de Financiamento Flexível" significa a plataf01ma financeira que o 
Banco utiliza para efetuar empréstimos com garantia soberana com recursos do 
capital ordinário do Banco. 

3 7) "Moeda Conve1iida" significa qualquer Moeda Local ou Moeda de País não 
Mutuário, na qual se denomine a totalidade ou parte do Empréstimo depois da 
execução de urna Conversão de Moeda. 

38) "Moeda de Aprovação" significa a moeda na qual o Banco aprove o Empréstimo, 
a qual pode ser Dólares ou qualquer Moeda Local , que o Banco possa intern1ediar 
eficientemente, com as devidas considerações operacionais e de gestão de risco do 
Banco. 

39) "Moeda de Liquidação" significa a moeda utilizada para liquidar pagamentos de 
principal e juros. No caso de moedas de livre convertibilidade (fully deliverable) 
a Moeda de Liquidação será a Moeda Conve1iida. No caso de moedas que não são 
de livre convertibilidade (non-deliverable) a Moeda de Liquidação será o Dólar. 

40) "Moeda de País não Mutuário" significa qualquer moeda de curso forçado nos 
países não mutuários do Banco. 

41) "Moeda Local" significa qualquer moeda de curso forçado nos países mutuários 
do Banco. 

42) "Mutuário" terá o significado que seja estabelecido nas Disposições Especiais. 

43) "Normas Gerais" designa o conjunto de artigos que compõem a Segunda Parte 
deste Contrato e refletem as políticas básicas do Banco aplicáveis unifonnemente 
a seus contratos de empréstimo. 

44) "Órgão Contratante" significa a entidade com capacidade legal para subscrever o 
contrato de aquisição de obras e bens e a seleção e contratação de consultores para 
com o empreiteiro, fornecedor e a empresa consultora ou consultor individual , 
confonne o caso. 

45) "Órgão(s) Executor(es)" significa a(s) entidade(s) encaiTegada(s) de executar o 
Projeto, total ou parcialmente. 

46) "Partes" significa o Banco e o Mutuário e cada um destes, indistintamente, uma 
Paiie. 

47) "Peiíodo de Encenarnento" significa o prazo de 90 (noventa) dias contado a paiiir 
do vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões, para a 
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finalização dos pagamentos pendentes a terceiros, a apresentação da justificativa 
final das despesas efetuadas, a reconciliação de registros e a devolução ao Banco 
dos recursos do Empréstimo desembolsados e não justificados, de acordo com o 
disposto no Artigo 4.08 destas Nonnas Gerais. 

"Plano de Aquisições" significa uma fem1menta de programação e 
acompanhamento das aquisições e contratações da operação, nos tennos descritos 
nas Políticas de Aquisições e nas Políticas de Consultores. 

"Políticas de Aquisições" significa as Políticas para a Aquisição de Bens e Obras 
Financiados pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento vigentes no 
momento de aprovação do Empréstimo pelo Banco. 

"Políticas de Consultores" significa as Políticas para a Seleção e Contratação de 
Consultores Financiados pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento 
vigentes no momento de aprovação do Empréstimo pelo Banco. 

"Práticas Proibidas" significa as práticas definidas no Artigo 6.03 destas Nonnas 
Gerais. 

"Prazo de Conversão" significa, para qualquer Conversão, o período 
compreendido entre a Data de Conversão e o último dia do período de juros no 
qual a Conversão tennina de acordo com seus tennos. No entanto, para efeitos do 
último pagamento de principal e juros, o Prazo de Conversão tennina no dia em 
que sejam pagos os juros coITespondentes a tal período de juros. 

"Prazo de Execução" significa o prazo em Dias Úteis durante o qual o Banco 
pode executar uma Conversão de acordo com o que seja detenninado pelo 
Mutuário na Carta Solicitação de Conversão. O Prazo de Execução começa a 
contar a partir do dia em que a Carta Solicitação de Conversão for recebida pelo 
Banco. 

"Prazo Original de Desembolsos" significa o prazo originalmente previsto para os 
desembolsos do Empréstimo, estabelecido nas Disposições Especiais. 

"Projeto" significa o programa ou projeto para cujo financiamento contribui o 
Empréstimo. 

"Saldo Devedor" significa o montante devido ao Banco pelo Mutuário 
relativamente à parte desembolsada do Empréstimo. 

"Semestre" designa os primeiros ou os segundos seis meses de um ano civil. 

"Taxa Base de Juros" significa a taxa detenninada pelo Banco no momento da 
execução de uma Conversão, em função : (i) da moeda solicitada pelo Mutuário; 
(ii) do tipo de taxa de juros solicitada pelo Mutuário; (iii) do Cronograma de 
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Am01iização; (iv) das condições de mercado vigentes; e (v) seja: (1 ) a Taxa de 
Juros LIBOR em Dólares a 3 (três) meses, mais uma margem que reflita o custo 
estimado de captação de recursos em Dólares do Banco existente no momento do 
desembolso ou da Conversão; ou (2) o custo efetivo de captação do financiamento 
do Banco utilizado como base para a Conversão ; ou (3) com relação aos Saldos 
Devedores que tenham sido objeto de uma Conversão anterior, a taxa de juros 
aplicável a tais Saldos Devedores. 

59) "Taxa de Câmbio de A vali ação" significa a quantidade de unidades de Moeda 
Convertida por um Dólar, aplicável a cada Data de Avaliação de Pagamento, de 
acordo com a fonte que seja estabelecida na Carta Notificação de Conversão. 

60) "Taxa de Juros Baseada na LIBOR" significa a Taxa de Juros LIBOR mais o 
Custo de Captação do Banco, detenninada em uma Data de Detenninação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre. 

61) "Taxa de Juros LIBOR" 1 significa a "USD-LIBOR-ICE", que é a taxa 
administrada pela ICE Benclunark Administration (ou qualquer outra entidade 
que a substitua na administração da referida taxa) aplicável a depósitos em 
Dólares a um prazo de 3 (três) meses que figura na página correspondente das 
páginas Bloomberg Financial Markets Service ou Reuters Service, ou na página 
c01Tespondente de qualquer outro serviço selecionado pelo Banco em que figure 
tal taxa, às 11 :00 horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de Detenninação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre. Se essa Taxa de Juros LIBOR 
não constar da página correspondente, a Taxa de Juros LIBOR correspondente a 
essa Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será detenninada como se as partes houvessem especificado "USD
LIBOR-Bancos de Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. Para 
estes efeitos, "USD-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a Taxa de Juros 
LIBOR correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR para cada Trimestre será detenninada em função das taxas às quais os 
Bancos de Referência estejam oferecendo os depósitos em Dólares aos bancos de 
primeira linha no mercado interbancário de Londres, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) Dias de 
Expediente Bancário em Londres antes da Data de Detenninação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, a um prazo de 3 (três) meses, 
contado a pruiir da Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR 
para cada Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou Agentes de 
Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(rão) uma cotação da Taxa de Juros 
LIBOR ao esc1itório p1incipal em Londres de cada um dos Bancos de Referência. 

l Qualquer termo que figure com letras maiúsculas no número 61 deste Artigo 2.01 e que não esteja definido de 
outra fo rma nesta alínea terá o mesmo significado que lh e fo i atribuído nas Definições do JSDA de 2006, segundo a 
publicação do lnternational Swaps anel Derivatives Association, lnc. (Associação internacional de Operações de 
Swap e Derivativos), em suas versões mod(ficadas e complementadas, as quais são incmporadas a este documento 
como referência. 
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Se for obtido um m11111no de 2 (duas) cotações, a Taxa de Juros LIBOR 
coITespondente a essa Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR 
para cada Trimestre será a média a1itmética das cotações. Se forem obtidas menos 
de 2 (duas) cotações conf01me solicitado, a Taxa de Juros LIBOR correspondente 
a essa Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será a média mitmética das taxas cotadas pelos p1incipais bancos na 
cidade de Nova Iorque, escolhidos pelo Agente ou Agentes de Cálculo 
utilizado(s) pelo Banco, aproximadamente às 11 :00 horas da manhã, hora de 
Nova Iorque, aplicável a empréstimos em Dólares concedidos aos principais 
bancos europeus, com um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data de 
Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um 
Montante Representativo. Se o Banco obtiver a Taxa de Juros LIBOR de mais de 
um Agente de Cálculo, como resultado do procedimento desc1ito anterionnente, o 
Banco detenninará, a seu exclusivo c1itério, a Taxa de Juros LIBOR aplicável 
numa Data de Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos Agentes de Cálculo. 
Para os propósitos desta disposição, se a Data de Detenninação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre não for um dia de expediente bancário na 
cidade de Nova Iorque, serão utilizadas as Taxas de Juros LIBOR cotadas no 
primeiro dia bancário em Nova Iorque imediatamente seguinte. 

62) "Teto (cap) de Taxa de Juros" significa o estabelecimento de um limite supe1ior 
para uma taxa variável de juros. 

63) "T1imestre" significa cada um dos seguintes períodos de 3 (três) meses do ano 
calendário: o período que começa no dia 1 º de janeiro e tennina no dia 31 de 
março; o período que começa no dia 1 º de abril e tennina no dia 30 de junho; o 
pe1íodo que começa no dia 1 ° de julho e termina no dia 30 de setembro; e o 
período que começa no dia 1 º de outubro e tennina no dia 31 de dezembro. 

64) "VMP" significa a vida média ponderada, seja a VMP Original ou a que resulte 
de uma modificação do Cronograma de Amortização, seja como resultado de uma 
Conversão ou não. Calcula-se a VMP em anos (utilizando-se duas casas 
decimais), com base no Cronograma de Amortização de todas as tranches e 
define-se a mesma como a divisão de (i) e (ii), sendo: 

(i) o somatório dos produtos de (A) e (B), os quais são definidos como: 

(ii) 

(A) o montante de cada prestação de amortização; 

(B) a diferença no número de dias entre a data de pagamento de 
amortização e a data de assinatura deste Contrato, dividido por 365 
dias; 

e 

a soma dos pagamentos de amortização. 
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A fórn1ula a ser aplicada é a seguinte: 

VMP 

I f Â; _Jx [DP i.J - DA ] 
J= I i = I 365 

AT 

onde: 

VMP é a vida média ponderada de todas as ammiizações, expressada em 
anos. 

m é o número total de tranches do Empréstimo. 

n é o número total de pagamentos de amortização para cada tranche do 
Empréstimo. 

ÂiJ é o montante da amortização referente ao pagamento i da tranche j , 
calculado no equivalente em Dólares, à taxa de câmbio detenninada 
pelo Agente de Cálculo para a data de modificação do Cronograma 
de Ammiização. 

DPi,J é a data de pagamento referente ao pagamento i da tranche j. 

DA é a data de assinatura deste Contrato. 

A T é o somatório de todos os ÂiJ, calculada no equivalente em Dólares, 
na data de cálculo para a taxa de câmbio detenninada pelo Agente de 
Cálculo. 

65) "VMP Original" significa a VMP do Empréstimo vigente na data de assinatura 
deste Contrato e estabelecida nas Disposições Especiais. 

CAPÍTULO III 

Amortização, Juros, Comissão de Crédito, Inspeção e Vigilância e Pagamentos Antecipados 

ARTIGO 3.01. Datas de pagamento de Amortização e de Juros. O Empréstimo deverá 
ser amortizado de acordo com o Cronograma de Amortização. Os juros e as prestações de 
amortização deverão ser pagos no dia 15 do mês, de acordo com o estabelecido nas Disposi"ções 
Especiais, em uma Caiia Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização ou em 
uma Carta Notificação de Conversão, confonne seja o caso. As datas dos pagamentos de 
amortização coincidirão sempre com uma data de pagamento de juros. 

ARTIGO 3.02. Modificação do Cronograma de Amortização. (a) O Mutuário, com a 
anuência do Fiador, se houver, poderá solicitar a modificação do Cronograma de Amortização 
em qualquer momento, a partir da data de entrada em vigor do Contrato e até 60 (sessenta) dias 

3678/0C-BR 



o 

- 1 O -

antes do vencimento da primeira prestação de am01iização do Empréstimo ou, se for o caso, da 
tranche do Empréstimo para o qual faz a solicitação. Também poderá solicitar a modificação do 
Cronograma de Amortização, à época de uma Conversão de Moeda ou Conversão de Taxa de 
Juros, nos tennos estabelecidos nos Artigos 5.03 e 5.04 destas Nonnas Gerais. 

(b) Para solicitar uma modificação do Cronograma de Am01iização, o Mutuário 
deverá apresentar ao Banco uma Catia Solicitação de Modificação de Cronograma de 
Amortização, que deverá: (i) indicar se a modificação do Cronograma de Amortização proposta 
se aplica a parte ou à totalidade do Empréstimo; e (ii) indicar o novo cronograma de pagamentos, 
que incluirá a primeira e última data de am01iização, a frequência de pagainentos e o percentual 
que estes representam em relação à totalidade do Empréstimo ou à parcela do mesmo para a qual 
se solicita a modificação. 

(c) O Banco poderá aceitar as modificações solicitadas ao Cronograma de 
Amortização, sujeito às devidas considerações operacionais e de gestão de 1isco do Banco e ao 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

(i) que a última Data de Amortização e a VMP acumulada de todos os 
Cronogramas de Amortização não ultrapassem a Data Final de 
Amortização nem a VMP Original ; 

(ii) que a tranche do Empréstimo sujeita a um novo Cronograma de 
Amortização não seja inferior a US$ 3.000.000,00 (três milhões de 
Dólares); e 

(iii) que a tranche do Empréstimo sujeita à modificação do Cronograma de 
Amortização não tenha sido objeto de modificação ante1ior, exceto se a 
nova modificação ao Cronograma de Am01iização for resultado de urna 
Conversão de Moeda. 

(d) O Banco comunicará ao Mutuário sua decisão por meio de uma Carta Notificação 
de Modificação de Cronograma de Amortização. Na hipótese de o Banco aceitar a solicitação do 
Mutuário, a Caiia Notificação de Modificação do Cronograma de Am01iização incluirá: (i) o 
novo Cronograma de Amortização correspondente ao Empréstimo ou a tranche do mesmo; (ii) a 
VMP cumulativa do Empréstimo; e (iii) a data efetiva do novo Cronograma de Amortização. 

(e) O Empréstimo não poderá ter mais que quatro tranches denominadas em Moeda 
de País não Mutuário com Cronogramas de Am01iização distintos. As tranches do Empréstimo 
denominadas em Moeda Local poderão exceder tal número, sujeito às devidas considerações 
operacionais e de gestão de risco do Banco. 

(f) Para os fins de que a VMP continue igual ou menor que a VMP O1iginal , o 
Cronograma de Amo1iização deverá ser modificado nas hipóteses em que forem acordadas 
prorrogações ao Prazo Original de Desembolsos (i) que resultem na extensão de tal prazo até 
após o 60° (sexagésimo) dia antes do vencimento da primeira prestação de am01iização do 
Empréstimo ou, se for o caso, da tranche do Empréstimo, e (ii) quando forem efetuados 
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desembolsos durante tal pronogação. A modificação consistirá na antecipação da Data Final de 
Am01iização ou, na hipótese de o Empréstimo ter diferentes tranches·, na antecipação da data 
final de amo1iização da tranche ou das tranches do Empréstimo, cujos recursos forem 
desembolsados durante a pronogação do Prazo O1iginal de Desembolsos, exceto se o Mutuá1io 
solicitar expressamente, ao invés, o aumento do montante da prestação de amo1iização posterior 
a cada desembolso do Empréstimo ou se for o caso, o aumento da tranche do Empréstimo que 
ocasione uma VMP maior que a VMP Original. Na segunda hipótese, o Banco detenninará o 
montante devido conespondente a cada prestação de am01iização. 

ARTIGO 3.03. Juros. (a) Juros sobre Saldos Devedores que não tenham sido objeto 
de Conversão. Enquanto o Empréstimo não tenha sido objeto de nenhuma Conversão, o 
Mutuá1io pagará juros sobre os Saldos Devedores diários a uma Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR mais a margem aplicável para empréstimos do capital ordinário. Neste caso, os juros 
incidirão a uma taxa anual para cada Trimestre detenninada pelo Banco em uma Data de 
Detenninação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre. 

(b) Juros sobre Saldos Devedores que tenham sido objeto de Conversão. Caso os 
Saldos Devedores tenham sido objeto de uma Conversão, o Mutuário deverá pagar juros sobre os 
Saldos Devedores convertidos mediante tal Conversão: (i) à Taxa Base de Juros que detennine o 
Banco; mais (ii) a margem aplicável para empréstimos do capital ordinário do Banco. 

(c) Juros sobre Saldos Devedores sujeitos a um Teto (cap) de Taxa de Juros. 
Caso tenha sido efetuada uma Conversão de Taxa de Juros para estabelecer um Teto (cap) de 
Taxa de Juros e a taxa de juros devida pelo Mutuário de acordo com o disposto neste Artigo 
exceda o Teto (cap) da Taxa de Juros em qualquer momento durante o Prazo de Conversão, a 
taxa máxima de juros aplicável durante tal Prazo de Conversão será equivalente ao Teto (cap) da 
Taxa de Juros. 

(d) Juros sobre Saldos Devedores sujeitos a uma Faixa (collar) de Taxa de Juros. 
Caso tenha sido efetuada uma Conversão de Taxa de Juros para estabelecer uma Faixa (collar) 
de Taxa de Juros e a taxa de juros devida pelo Mutuário de acordo com o disposto neste Artigo 
exceda o limite superior ou esteja abaixo do limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros em 
qualquer momento durante o Prazo de Conversão, a taxa máxima ou mínima de juros aplicável 
durante tal Prazo de Conversão será, respectivamente, o limite superior ou o limite inferior da 
Faixa (collar) de Taxa de Juros. 

(e) Mudanças à base de cálculo de juros. As Partes acordam que, não obstante 
qualquer mudança na prática do mercado que, a qualquer momento, afete a detenninação da 
Taxa de Juros LIBOR, os pagamentos pelo Mutuário deverão pem1anecer vinculados à captação 
do Banco. Para efeitos de obter e manter tal vinculação em tais circunstâncias, as Paties acordam 
expressamente que o Agente de Cálculo, buscando refletir a captação c01Tespondente do Banco, 
deverá detenninar: (a) a oconência de tais mudanças; e (b) a taxa base alternativa aplicável para 
detenninar o montante apropriado a ser pago pelo Mutuá1io. O Agente de Cálculo deverá 
notificar o Mutuário e o Fiador, se houver, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da 
taxa base alternativa aplicável. A taxa base alternativa será efetiva na data de vencimento de tal 
prazo de notificação. 
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ARTIGO 3.04. Comissão de crédito. (a) O Mutuá1io deverá pagar uma com1ssao de 
crédito sobre o saldo não desembolsado do Empréstimo no percentual a ser estabelecido pelo 
Banco periodicamente, como resultado de sua revisão de encargos financeiros para empréstimos 
do capital ordiná1io, que em caso algum poderá exceder O, 75% por ano. 

(b) A comissão de crédito começará a incidir a partir de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de assinatura do Contrato. 

(c) A comissão de crédito deixará de incidir (i) quando tenham sido efetuados todos 
os desembolsos e (ii) total ou parcialmente, confonne seja o caso, quando o Empréstimo tenha 
sido declarado total ou parcialmente sem efeito, confonne o disposto nos Artigos 4.02, 4.12, 4.13 
e 6.02 destas Nonnas Gerais. 

ARTIGO 3.05. Cálculo dos juros e da comissão de crédito. Os juros e a comissão de 
crédito serão calculados com base no número exato de dias do período de juros correspondente. 

ARTIGO 3.06. . Recursos para inspeção e supervisão. O Mutuário não estará obrigado a 
cobrir os gastos do Banco para inspeção e supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o 
contrário durante o Prazo Original de Desembolsos como consequência de sua revisão periódica 
de encargos financeiros para empréstimos do capital ordinário e notificar ao Mutuário a respeito. 
Neste caso, o Mutuário deverá indicar ao Banco se o mesmo pagará tal montante diretamente ou 
se o Banco deverá retirar e reter tal montante dos recursos do Empréstimo. Em nenhuma hipótese 
poderá ser cobrado do Mutuário a este título em qualquer semestre, mais de 1 % do valor do 
Empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos no Prazo Original de 
Desembolsos. 

ARTIGO 3.07. Moeda dos pagamentos de amortização, juros, comissão de crédito e 
quotas de inspeção e supervisão. Os pagamentos de amortização e juros serão efetuados em 
Dólares, exceto na hipótese de realização de uma Conversão de Moeda, em cujo caso, aplicar-se
á o disposto no Artigo 5.05 destas Nonnas Gerais. Os pagamentos de comissão de crédito e 
quotas de inspeção e supervisão deverão ser sempre efetuados na Moeda de Aprovação. 

ARTIGO 3.08. Pagamentos antecipados. (a) Pagamentos Antecipados de Saldos 
Devedores denominados em Dólares com Taxa de Juros Baseada na LIBOR. O Mutuário 
poderá pagar antecipadamente a parte ou totalidade de qualquer Saldo Devedor denominado em 
Dólares a uma Taxa de Juros Baseada na LIBOR, em uma data de pagamento de juros, mediante 
apresentação ao Banco de uma solicitação por escrito, de caráter irrevogável , com a anuência do 
Fiador, se houver, com pelo menos 30 (tlinta) dias de antecedência. Tal pagamento será 
imputado de acordo com o estabelecido no Artigo 3.09 destas Normas Gerais. Caso o pagamento 
antecipado não cubra a totalidade do Saldo Devedor, o pagamento será imputado de fonna 
proporcional às prestações de amortização pendentes de pagamento. Se o Empréstimo tiver 
tranches com Cronogramas de Amortização diferentes, o Mutuário deverá pagar 
antecipadamente a totalidade da tranche c01Tespondente, salvo se o Banco acordar de fonna 
diversa. 
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(b) Pagamentos Antecipados de valores que tenham sido objeto de Conversão. 
Sempre que o Banco possa reve1ier sua captação de financiamento con-espondente ou dar-lhe 
outro fim, o Mutuário, com a anuência do Fiador, se houver, poderá pagar antecipadamente, em 
uma das datas de pagamento de juros estabelecidas no Cronograma de Amortização anexo à 
Carta Notificação de Conversão: (i) a paiie ou totalidade do montante que tenha sido objeto de 
uma Conversão de Moeda; e/ou (ii) a parte ou totalidade . do montante que tenha sido objeto de 
uma Conversão de Taxa de Juros. Para tanto, o Mutuário deverá apresentar ao Banco, com pelo 
menos 30 (tlinta) dias de antecedência, uma solicitação esc1ita de caráter irrevogável. Em tal 
solicitação, o Mutuário deverá especificar o valor que deseja pagar antecipadamente e as 
Conversões às quais se referem. Caso o pagamento antecipado não cubra a totalidade do Saldo 
Devedor referente a tal Conversão, este se aplicará de fomrn proporcional às prestações 
pendentes de pagamento de tal Conversão. O Mutuátio não poderá realizar pagamentos 
antecipados por um valor inferior ao equivalente a US$ 3.000.000,00 (três milhões de Dólares), 
salvo nos casos em que o Saldo Devedor remanescente da Conversão correspondente seja menor 
e o Mutuário o pague antecipadamente em sua totalidade. 

(c) Para os fins dos incisos (a) e (b) anteriores, os seguintes pagamentos serão 
considerados pagamentos antecipados: (i) a devolução de Adiantamento de Fundos não 
justificados; e (ii) os pagamentos devidos em virtude de a totalidade ou de parte do Empréstimo 
terem sido declaradas vencidas e exigíveis de imediato, de acordo com o disposto no A1iigo 6.02 
destas Nonnas Gerais. 

( d) Sem prejuízo do disposto no inciso (b) anterior, nos casos de pagamento 
antecipado, o Mutuário receberá do Banco ou, alternativamente pagará ao Banco, confonne for o 
caso, qualquer ganho ou perda incorrida pelo Banco por reverter a correspondente captação 
associada ao financiamento detenninada pelo Agente de Cálculo ou dar-lhe outro fim. Em caso 
de ganho, o mesmo se imputará, em primeiro lugar, a qualquer montante vencido pendente de 
pagamento pelo Mutuá1io. Em caso de perda, o Mutuário pagará o montante correspondente de 
fonna conjunta e na data do pagamento antecipado. 

ARTIGO 3.09. Imputação de pagamentos. Todo pagamento será imputado, primeiro à 
devolução de Adiantamentos de Fundos não justificados depois de transcorrido o Período de 
Encerramento; depois a comissões e juros exigíveis na data do pagamento e, existindo saldo, à 
amortização de prestações vencidas de principal. 

ARTIGO 3.10. Vencimento em dias que não sejam Dias Úteis. Todo pagamento ou 
qualquer outra prestação que, em cumprimento deste Contrato, deva ser realizado em um dia que 
não seja Dia Útil , será considerado válido se realizado no p1imeiro Dia Útil subsequente, não 
sendo cabível, neste caso, a cobrança de qualquer acréscimo. 

ARTIGO 3.11. Lugar de pagamento. Todo pagamento deverá ser efetuado na sede do 
Banco, em Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, salvo se o Banco 
designar outro lugar para tal efeito, mediante o envio de notificação prévia por escrito ao 
Mutuá1io. 
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ARTIGO 3.12. Participações. (a) O Banco poderá ceder a outras instituições públicas ou 
p1ivadas, a título de participação, os direitos co1Tespondentes às obrigações pecuniárias do 
Mutuário provenientes deste Contrato. O Banco infonnará imediatamente o Mutuário a respeito 
de cada cessão. 

(b) Poderão ser cedidas participações em relação a Saldos Devedores ou saldos que 
estejam pendentes de desembolso no momento de ser celebrado o respectivo acordo de 
paiiicipação. 

(c) O Banco poderá, com a anuência prévia do Mutuário, e do Fiador, se houver, 
ceder total ou parcialmente o saldo não desembolsado do Empréstimo a outras instituições 
públicas ou privadas. Para tanto, a parcela sujeita à cessão será expressa em tennos de um 
número fixo de unidades da Moeda de Aprovação ou de unidades de Dólares. O Banco poderá 
ainda estabelecer uma taxa de juros diferente da estabelecida neste Contrato para a parte cedida 
do Empréstimo, com a prévia anuência do Mutuário, e do Fiador, se houver. 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos, Renúncia e 
Cancelamento Automático do Empréstimo 

ARTIGO 4.01. Condições prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso dos 
recursos do Empréstimo estará condicionado a que se cumpram, de maneira satisfatória para o 
Banco, os seguintes requisitos: 

(a) 

(b) 

(c) 

o C) 

Que o Banco tenha recebido um ou mais pareceres jurídicos fundamentados, com 
indicação das disposições constitucionais, jmídicas e regulamentares pertinentes, 
no sentido de que as obrigações contraídas pelo Mutuário neste Contrato e pelo 
Fiador no Contrato de Garantia, se for o caso, são válidas e exigíveis. Ditos 
pareceres deverão, ademais, abranger o exame de qualquer consulta de natureza 
jurídica que, razoavelmente, o Banco considere cabível formular. 

Que o Mutuário, diretamente ou por meio do Órgão Executor, se pertinente, tenha 
designado um ou mais funcionários que possam representá-lo em todos os atos 
relacionados com a execução deste Contrato e que tenha feito chegar ao Banco 
exemplares autênticos das assinaturas desses representantes. Se forem designados 
dois ou mais funcionários, o Mutuário indicará se os mesmos poderão atuar 
separada ou conjuntamente. 

Que o Mutuário, diretamente ou por intennédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha demonstrado ao Banco que disporá oportunamente de recursos suficientes 
para atender, pelo menos durante o primeiro ano civil , à execução do Projeto, de 
acordo com o cronograma de investimentos mencionado na alínea que se segue. 
Quando o Empréstimo financie a continuação da mesma operação, cuja etapa ou 
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etapas anteriores o Banco esteja financiando , a ob1igação contida nesta alínea não 
será aplicável. 

( d) Que o Mutuário, diretamente ou por intennédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha apresentado ao Banco um relatório inicial , preparado segundo a fonna 
indicada pelo Banco, que, além de outras infonnações que o Banco possa 
razoavelmente solicitar nos tern1os deste Contrato, compreenda: (i) um plano de 
execução do Projeto que inclua, quando não se tratar de um programa de 
concessão de créditos, os planos e especificações que, a juízo do Banco, sejam 
necessárias; (ii) um calendário ou cronograma de trabalho, ou de concessão de 
crédito, confonne o caso; (iii) um quadro de 01igem e aplicação dos recursos, de 
que constem cronogramas ponnenorizados de investimentos, de acordo com as 
respectivas categorias de investimento, indicadas no Anexo Único deste Contrato, 
e as indicações das contribuições anuais necessárias de cada uma das distintas 
fontes de recursos com os quais será financiado o Projeto; e (iv) o conteúdo que 
devem ter os relatórios de progresso a que se refere o Artigo 8.03 destas Nonnas 
Gerais. Estando previsto neste Contrato o reconhecimento de despesas anteriores 
à data de sua vigência, serão incluídas no relatório inicial uma demonstração dos 
investimentos e, segundo os objetivos do Projeto, uma descrição das obras 
realizadas para a execução do mesmo ou uma relação dos créditos já 
fonnalizados , confonne o caso, até uma data imediatamente anterior à do 
relatório. 

(e) Que o Mutuário ou o Órgão Executor tenha demonstrado ao Banco que conta com 
um sistema de infonnação financeira e uma estrutura de controle interno 
adequados para os propósitos indicados neste Contrato. 

ARTIGO 4.02. Prazo para o cumprimento das condições previas ao primeiro 
desembolso. Se dentro de 180 ( cento e oitenta) dias contados da vigência deste Contrato, ou de 
um prazo maior que as partes ajustem por escrito, não forem cumpridas as condições prévias ao 
primeiro desembolso estipuladas no Artigo 4.01 destas Nonnas Gerais e nas Disposições 
Especiais, ·o Banco poderá pôr tenno a este Contrato, dando ao Mutuário o aviso correspondente. 

ARTIGO 4.03. Requisitos para qualquer desembolso. Para que o Banco efetue qualquer 
desembolso será necessário que: (a) o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme o caso, tenha 
apresentado por escrito, ou por meio eletrônico na fonna e nas condições especificadas pelo 
Banco, um pedido de desembolso e que, em apoio ao mesmo, tenham sido fornecidos ao Banco 
os documentos pertinentes e demais antecedentes que este possa haver solicitado; (b) que o 
Mutuário ou o Órgão Executor, confonne seja o caso, tenha aberto e mantenha uma ou mais 
contas bancárias em uma instituição financeira em que o Banco realize os desembolsos; (c) salvo 
acordo em contrá1io pelo Banco, os pedidos sejam apresentados, o mais tardar, 30 (tlinta) dias 
antes da data de vencimento do Prazo Original de Desembolsos ou qualquer extensão do mesmo; 
(d) não tenham ocorrido quaisquer das circunstâncias descritas no A1iigo 6.01 destas Nonnas 
Gerais ; e (e) o Fiador, quando for o caso, não esteja em mora com relação às suas obrigações de 
pagamento para com o Banco, a título de qualquer empréstimo ou Garantia, por período superior 
a 120 ( cento e vinte) dias . 
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ARTIGO 4.04. Desembolsos para Cooperação Técnica. Se as Disposições Especiais 
contemplarem financiamento de despesas para Cooperação Técnica, os desembolsos para esse 
propósito poderão ser efetuados depois de cumpridos os requisitos estabelecidos nas alíneas (a) e 
(b) do Artigo 4.01 e no Artigo 4.03 destas Nonnas Gerais. 

ARTIGO 4.05. Procedimento de desembolso. O Banco poderá efetuar desembolsos da 
seguinte maneira: (a) transferindo a favor do Mutuário as quantias a que este tenha direito de 
acordo com este Contrato sob a modalidade de reembolso de despesas e Adiantamento de 
Fundos; (b) efetuando pagamentos a terceiros por conta do Mutuário, e de comum acordo; ou 
(c) mediante outra modalidade que as partes acordem por escrito. Qualquer despesa bancá1ia em 
razão dos desembolsos conerá por conta do Mutuário. Salvo acordo das partes em contrário, 
somente serão feitos desembolsos, em cada op01iunidade, de quantias não inferiores a um 
montante equivalente a US$ 100.000,00 (cem mil Dólares). 

ARTIGO 4.06. Reembolso de despesas. (a) Cumpridos os reqms1tos previstos nos 
Art-igos 4.01 e 4.03 destas Nonnas Gerais e os que sejam pertinentes das Disposições Especiais, 
o Banco poderá efetuar desembolsos para reembolsar ao Mutuário, ou ao Órgão Executor, 
confonne seja o caso, as despesas efetuadas na execução do Projeto que sejam elegíveis para 
atender-se com recursos do Empréstimo, de acordo com as disposições deste Contrato. 

(b) Salvo acordo expresso entre as partes, os pedidos de desembolso para reembolsar 
despesas financiadas pelo Mutuá1io ou pelo Órgão Executor, conforme seja o caso, de acordo 
com o inciso (a) acima, deverão ser feitos prontamente, à medida que o Mutuário ou o Órgão 
Executor incorram em tais despesas, ou, no mais tardar, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes 
ao fim de cada Semestre ou em outro prazo que as partes acordem. 

ARTIGO 4.07. Adiantamento de Fundos. (a) Cump1idos os reqms1tos previstos nos 
A1iigos 4.01 e 4.03 destas Nonnas Gerais e os que sejam pertinentes das Disposições Especiais, 
o Banco poderá efetuar desembolsos para adiantar recursos ao Mutuário ou ao Órgão Executor, 
confonne seja o caso, para atender despesas elegíveis com recursos do Empréstimo, nos tennos 
das disposições deste Contrato. 

(b) O montante máximo de cada Adiantamento de Fundos será fixado pelo Banco 
com base nas necessidades de liquidez do Projeto para atender previsões periódicas de gastos, de 
acordo com o inciso (a) acima. Em nenhuma hipótese o montante máximo de um Adiantamento 
de Fundos poderá exceder a quantia requerida para o financiamento de tais despesas durante um 
período máximo de 6 (seis) meses, de acordo com o cronograma de investimentos, o fluxo de 
recursos reque1idos para tais propósitos, e a capacidade demonstrada do Mutuá1io ou do Órgão 
Executor, confonne seja o caso, para utilizar os recursos do Empréstimo. 

(c) O Banco poderá (i) ampliar o montante máximo do Adiantamento de Fundos 
vigente quando tenham surgido necessidades imediatas de recursos financeiros que o 
justifiquem, se assim lhe for justificadamente solicitado, e se for apresentado um extrato de 
despesas programadas para a execução do Projeto coITespondente ao período do Adiantamento 
de Fundos vigente; ou (ii) efetuar um novo Adiantamento de Fundos com base no indicado no 
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inciso (b) acima, quando tenha-se justificado, pelo menos, 80% (oitenta por cento) do total dos 
recursos desembolsados a titulo de adiantamento . O Banco poderá realizar qualquer uma das 
ações anteriores, desde que se cumpram os requisitos do Artigo 4.03 destas Nonnas Gerais e os 
estabelecidos nas Disposições Especiais. 

(d) O Banco poderá também reduzir ou cancelar o saldo total acumulado do(s) 
adiantamento(s) de fundos caso detennine que os recursos desembolsados não foram utilizados 
ou justificados devida e oportunamente ao Banco, de acordo com as disposições deste Contrato. 

ARTIGO 4.08. Período de Encerramento. O Mutuário ou o Órgão Executor, confom1e 
seja o caso, deverá: (a) apresentar à satisfação do Banco, dentro do Período de Encen-amento, a 
documentação de respaldo das despesas efetuadas à conta do Projeto e demais infonnações que o 
Banco houver solicitado; e (b) devolver ao Banco, no mais tardar no último dia do vencimento 
do Período de Encen-amento, o saldo não justificado dos recursos desembolsados. Caso os 
serviços de auditoria sejam financiados a débito dos recursos do Empréstimo e que tais serviços 
não sejam concluídos e pagos antes do vencimento do Período de Encen-amento a que se refere o 
inciso (a) anterior, o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme seja o caso, deverá infonnar ao 
Banco e acordar com o mesmo a fonna na qual se viabilizará o pagamento de tais serviços, e 
devolver os recursos do Empréstimo destinados a tal fim, caso o Banco não receba as 
demonstrações financeiras e demais relatórios auditados dentro dos prazos estipulados neste 
Contrato. 

ARTIGO 4.09. Taxa de Câmbio. (a) Para estabelecer a equivalência em Dólares de um 
gasto que seja efetuado na moeda do país do Mutuário, utilizar-se-á uma das seguintes taxas de 
câmbio, confonne disposto nas Disposições Especiais deste Contrato: 

(i) A mesma taxa de câmbio utilizada para a conversão dos recursos 
desembolsados em Dólares à moeda do país do Mutuário. Neste caso, para 
fins de reembolso de gastos a débito do Empréstimo e de reconhecimento 
de gastos a débito do Aporte Local, aplicar-se-á a taxa de câmbio vigente 
na data de apresentação da solicitação ao Banco; ou 

(ii) A taxa de câmbio vigente no país do Mutuário na data efetiva do 
pagamento do gasto na moeda do país do Mutuário. 

(b) A taxa de câmbio a que se referem os incisos (i) e (ii) da alínea (a) anterior será a 
seguinte: 

(i) A taxa de câmbio con-espondente ao entendimento vigente entre o Banco e 
o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor da moeda, 
conforme estabelecido na Seção 3 do Artigo V do Convênio Constitutivo 
do Banco. 

(ii) Na ausência de tal entendimento, aplicar-se-á a taxa de câmbio utilizada 
nessa data pelo Banco Central do país do Mutuário, ou pela 
con-espondente aut01idade monetária para a venda de Dólares aos 
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residentes no país, que não sejam entidades governamentais, para efetuar 
as seguintes operações: (a) pagamento a título de capital e juros devidos; 
(b) remessa de dividendos ou de outras rendas provenientes de 
investimentos de capital no país; e (c) remessa de capitais investidos. Se, 
para estas três classes de operações, não existir taxa de câmbio idêntica, 
será aplicável a mais alta, ou seja, a que represente o maior número de 
unidades na moeda do respectivo país por cada Dólar. 

(iii) Se na data de apresentação da solicitação ao Banco a que se refere o inciso 
(i) da alínea (a) anterior, ou na data efetiva do pagamento do gasto a que 
se refere o inciso (ii) da alínea (a) ante1ior, a regra anterior não puder ser 
aplicada por inexistência das mencionadas operações, o pagamento será 
efetuado com base na mais recente taxa de câmbio utilizada para tais 
operações dentro dos 30 (trinta) dias ante1iores à data de apresentação da 
solicitação ao Banco a que se refere o inciso (i) ante1ior da alínea (a), ou à 
data efetiva do pagamento do gasto a que se refere o inciso (ii) da alínea 
(a) anterior, confonne o caso. 

(iv) Se, não obstante a aplicação das regras acima mencionadas, não for 
possível detenninar a taxa de câmbio vigente ou se surgirem discrepâncias 
quanto a essa detern1inação, observar-se-á, nesta matéria, o que o Banco 
resolver, levando em consideração as realidades do mercado de câmbio no 
respectivo país do Mutuário. 

ARTIGO 4.10. Determinação do valor de moedas conversíveis. Sempre que, na 
execução deste Contrato, seja necessário dete1minar o valor de uma moeda em função de outra, 
tal valor será aquele que o Banco vier razoavelmente a fixar, salvo se o Artigo 4.09 ou as 
disposições dos Capítulos III e V destas Nornrns Gerais dispuserem expressamente outra coisa. 

ARTIGO 4.11. Recibos . A pedido do Banco, o Mutuário deverá emitir e entregar ao 
Banco, ao final dos desembolsos, os recibos que representem as quantias desembolsadas. 

ARTIGO 4.12. Renúncia a parte do Empréstimo. O Mutuário, com a concordância do 
Fiador, se houver, poderá, mediante aviso escrito enviado ao Banco, renunciar ao direito de 
utilizar qualquer porção do Empréstimo que não tenha sido desembolsada antes do recebimento 
do referido aviso, desde que tal porção não se encontre em qualquer das circunstâncias previstas 
no A1tigo 6.04 destas Nornrns Gerais. 

ARTIGO 4.13. Cancelamento automático de parte do Empréstimo. Salvo acordo 
expresso e por esc1ito do Banco com o Mutuário e o Fiador, se houver, no sentido de pronogar o 
Prazo Original de Desembolsos, a porção do Empréstimo que não tiver sido comprometida ou 
desembolsada, confonne o caso, dentro de tal prazo ou suas extensões, ficará automaticamente 
cancelada. 
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CAPÍTULO V 

Conversões 

ARTIGO 5.01. Exercício da Opção de Conversão. (a) O Mutuário poderá solicitar uma 
Conversão de Moeda ou uma Conversão de Taxa de Juros mediante a entrega ao Banco de uma 
Carta Solicitação de Conversão de caráter irrevogável , em fonna e conteúdo satisfatórios para o 
Banco, na qual os tennos e condições financeiras solicitados pelo Mutuário para a respectiva 
Conversão deverão ser indicados. O Banco poderá fornecer ao Mutuário um modelo de Carta 
Solicitação de Conversão. 

(b) A Caita Solicitação de Conversão deverá ser assinada por um representante 
devidamente autorizado do Mutuário, deverá ter a anuência do Fiador, se houver, e conterá, ao 
menos, a infonnação indicada abaixo: 

(i) 

(ii) 

( i ii) 

Para todas as Conversões: (A) número do Empréstimo; (B) montante 
objeto da Conversão; (C) tipo de Conversão (Conversão de Moeda ou 
Conversão de Taxa de Juros) ; (D) número da conta na qual os fundos 
deverão ser depositados, caso seja aplicável ; e (E) Convenção para o 
Cálculo de Juros. 

Para Conversões de Moeda. (A) Moeda à qual o Mutuário solicita 
converter o Empréstimo; (B) Cronograina de Amortização associado a tal 
Conversão de Moeda, o qual poderá ter um prazo de amortização igual ou 
menor à Data Final de Amortização; (C) a parte do desembolso ou do Saldo 
Devedor à qual se aplicará a Conversão; (D) o tipo de juros aplicável aos 
valores que serão objeto da Conversão de Moeda; (E) se a Conversão de 
Moeda será por Prazo Total ou Prazo Parcial; (F) a Moeda de Liquidação; 
(G) o Prazo de Execução; e (H) qualquer outra instrução relativa à 
solicitação de Conversão de Moeda. Na hipótese de a Carta Solicitação de 
Conversão ser apresentada em relação a um desembolso, a solicitação 
deverá indicar o valor do desembolso em unidades da Moeda de 
Aprovação, em unidades de Dólar ou em unidades da Moeda à qual se 
deseja converter, exceto para o último desembolso, em cujo caso a 
solicitação terá que ser feita em unidades da Moeda de Aprovação. Nestes 
casos, se o Banco efetuar a Conversão, os desembolsos serão· denominados 
em Moeda Conve1tida e serão feitos em: (a) a Moeda Convertida ou (b) em 
um montante equivalente em Dólares na taxa de câmbio estabelecida na 
Caita Notificação de Conversão, a qual será a que o Banco detenninar no 
momento da captação de seu financiamento. Na hipótese de a Carta 
Solicitação de Conversão se referir a Saldos Devedores, a solicitação 
deverá indicar o valor em unidades da moeda de denominação dos Saldos 
Devedores. 

Para Conversões de Taxa de Juros . (A) o tipo de taxa de juros solicitada; 
(B) a parte do Saldo Devedor à qual a Conversão de Taxa de Juros será 
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aplicada; (C) se a Conversão de Taxa de Juros será por Prazo Total ou por 
Prazo Parcial; (D) o Cronograma de Am01iização associado a tal Conversão 
de Taxa de Juros, o qual poderá ter um prazo de Amortização igual ou 
menor à Data Final de Ammiização; e (E) para Conversões de Taxa de 
Juros para o estabelecimento de um Teto (cap) de Taxa de Juros ou Faixa 
(collar) de Taxa de Juros, os limites superior e/ou inferior aplicáveis, 
confonne o caso; e (F) qualquer outra instrução relativa à solicitação de 
Conversão de Taxa de Juros. 

( c) Qualquer montante de principal devido e pagável entre o 15º dia antes do início 
do Prazo de Execução e a Data de Conversão, inclusive, não poderá ser objeto de Conversão e 
deverá ser pago nos tennos aplicáveis previamente à execução da Conversão. 

(d) Uma vez que o Banco tenha recebido a Carta Solicitação de Conversão, este 
procederá a revisá-la. Se considerá-la aceitável, o Banco realizará a Conversão durante o Prazo 
de Execução, de acordo com o disposto neste Capítulo V. Uma vez que a Conversão tenha sido 
realizada, o Banco enviará ao Mutuário uma Carta Notificação de Conversão com os tennos e 
condições financeiras da Conversão. 

(e) Se o Banco detenninar que a Carta Solicitação de Conversão não cumpre com os 
requisitos previstos neste Contrato, o Banco notificará o Mutuário a respeito, durante o Prazo de 
Execução. O Mutuário poderá apresentar uma nova Carta Solicitação de Conversão, em cujo 
caso o Prazo de Execução para tal Conversão começará a contar a partir do recebimento pelo 
Banco da nova Caiia Solicitação de Conversão. 

(f) Se durante o Prazo de Execução o Banco não conseguir efetuar a Conversão nos 
tennos solicitados pelo Mutuário na Caiia Solicitação de Conversão, tal caiia será considerada 
nula e sem efeito, sem prejuízo de eventual apresentação pelo Mutuário de uma nova Caiia 
Solicitação de Conversão. 

(g) Se durante o Prazo de Execução ocorrer uma catástrofe nacional ou internacional , 
uma crise de natureza financeira ou econômica, uma mudança nos mercados de capitais ou 
qualquer outra circunstância extraordinária que possa afetar, na opinião do Banco, significativa e 
adversamente, sua capacidade para efetuar uma Conversão, o Banco infonnará o Mutuário a 
respeito e acordará com este qualquer medida que se tenha que realizar com respeito a tal Carta 
Solicitação de Conversão. 

ARTIGO 5.02. 
seguintes requisitos: 

Requisitos para toda Conversão. Qualquer Conversão estará sujeita aos 

(a) A viabilidade de o Banco realizar qualquer Conversão dependerá do poder do 
Banco de captar seu financiamento de acordo com suas próprias políticas e estará sujeita a 
considerações legais, operacionais e de gestão de risco e às condições prevalecentes de mercado. 

(b) O Banco não efetuará Conversões de montantes inferiores ao equivalente a 
US$ 3.000.000,00 (três milhões de Dólares), exceto se: (i) no caso do último desembolso, o valor 
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pendente de desembolso for menor; ou (ii) em caso de um Empréstimo completamente 
desembolsado, o Saldo Devedor de qualquer tranche do Empréstimo for menor. 

(c) O número de Conversões de Moeda a Moeda de País não Mutuário não poderá ser 
superior a quatro durante a vigência deste Contrato. Este limite não será aplicável a Conversões 
de Moeda a Moeda Local. 

(d) O número de Conversões de Taxa de Juros não poderá ser supenor a quatro 
durante a vigência deste Contrato. 

(e) Qualquer modificação do Cronograma de Amoriização solicitada pelo Mutuário 
no momento de solicitar uma Conversão de Moeda estará sujeita ao disposto nos Artigos 3.02(c) 
e 5.03(b) destas Nonnas Gerais. Qualquer modificação ao Cronograma de Amortização 
solicitada pelo Mutuário no momento de solicitar uma Conversão de Taxa de Juros estará sujeita 
ao previsto nos A1iigos 3.02(c) e 5.04(b) destas Nonnas Gerais. 

(f) O Cronograma de Amortização resultante de uma Conversão de Moeda ou de 
uma Conversão de Taxa de Juros, confonne detenninado na Carta Notificação de Conversão, 
não poderá ser modificado posteriorn1ente durante o Prazo de Conversão, exceto se o Banco 
aceitar o contrário. 

(g) Salvo se o Banco aceitar o contrário, uma Conversão de Taxa de Juros com 
respeito a montantes que previamente tenham sido objeto de uma Conversão de Moeda, somente 
poderá ser realizada: (i) com relação à totalidade do Saldo Devedor associado a tal Conversão de 
Moeda; e (ii) por um prazo igual ao prazo restante da respectiva Conversão de Moeda. 

ARTIGO 5.03. Conversão de Moeda por Prazo Total ou por Prazo Parcial. (a) O 
Mutuário poderá solicitar uma Conversão de Moeda por Prazo Total, ou uma Conversão de 
Moeda por Prazo Parcial. 

(b) A Conversão de Moeda por Prazo Total e a Conversão de Moeda por Prazo 
Parcial poderão ser solicitadas e efetuadas até a Data Final de Am01iização. No entanto, se o 
Mutuário fizer a solicitação com menos de 60 (sessenta) dias de antecedência ao vencimento da 
primeira prestação de amortização do Empréstimo ou, se for o caso, à tranche do Empréstimo 
relativa à Conversão de Moeda, tal Conversão de Moeda terá a limitação de que o Saldo Devedor 
sujeito ao novo Cronograma de Amortização solicitado não deverá, em momento algum, exceder 
o Saldo Devedor sujeito ao Cronograma de Amortização original, sendo observados os tipos de 
câmbio estabelecidos na Carta Notificação de Conversão. 

(c) No caso de Conversão de Moeda por Prazo Parcial, o Mutuário deverá incluir na 
Carta Solicitação de Conversão: (i) o Cronograma de Amortização até o final do Prazo de 
Conversão, e (ii) o Cronograma de Am01iização con-espondente ao Saldo Devedor devido a 
pariir do vencimento do Prazo de Conversão e até a Data Final de Arnoriização, o qual deverá 
corresponder aos tennos e condições aplicáveis anteriorn1ente à execução da Conversão de 
Moeda. 
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(d) Antes do vencimento da Conversão de Moeda por Prazo Parcial, o Mutuálio, com 
a anuência do Fiador, se houver, poderá solicitar ao Banco uma das seguintes opções: 

(i) A realização de uma nova Conversão de Moeda, mediante a previa 
apresentação de uma nova Carta Solicitação de Conversão dentro de um 
período não inferior a 15 (quinze) Dias Úteis antes da data de vencimento 
da Conversão de Moeda por Prazo Parcial. Esta nova Conversão de Moeda 
terá a limitação adicional de que o Saldo Devedor sujeito ao novo 
Cronograma de Am011ização não poderá exceder, em momento algum, o 
Saldo Devedor do Cronograma de Arn011ização solicitado na Conversão 
de Moeda por Prazo Parcial original. Se for viável , sujeito às condições de 
mercado, realizar urna nova Conversão, o Saldo Devedor do montante 
originalmente convertido continuará a ser denominado na Moeda 
Convertida, aplicando-se a nova Taxa Base de Juros, que reflita as 
condições de mercado prevalecentes no momento de execução da nova 
Conversão. 

(ii) O pagamento antecipado do Saldo Devedor do montante convertido, 
mediante aviso escrito ao Banco com. no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência à data de vencimento da Conversão de Moeda por Prazo 
Parcial. Este pagamento deverá ser realizado na data de vencimento da 
Conversão de Moeda por Prazo Parcial na Moeda de Liquidação, de 
acordo com o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais. 

(e) Para os efeitos do previsto no inciso (d) deste Artigo 5.03 , o Saldo Devedor 
originalmente sujeito à Conversão de Moeda será automaticamente conve1iido a Dólares no 
vencimento da respectiva Conversão de Moeda por Prazo Parcial e estará sujeito à Taxa de Juros 
prevista no Artigo 3.03(a) destas Nom1as Gerais: (i) se o Banco não puder realizar uma nova 
Conversão; (ii) se 15 (quinze) dias anteriores a data de vencimento da Conversão de Moeda por 
Prazo Parcial , o Banco não tiver recebido uma solicitação do Mutuá1io, nos tennos previstos no 
inciso (d) deste Artigo 5.03 ; ou (iii) se na data de vencimento da Conversão de Moeda por Prazo 
Parcial , o Mutuário não tiver realizado o pagamento antecipado que tiver solicitado. 

(f) Na hipótese de o Saldo Devedor originalmente sujeito -a Conversão de Moeda ser 
conve1iido a Dólares de acordo com o previsto no inciso (e) anterior, o Banco deverá infonnar ao 
Mutuá1io, e ao Fiador, se houver, no final do prazo da Conversão de Moeda por Prazo Parcial, os 
valores conve11idos a Dólares, assim como a taxa de câmbio c01Tespondente de acordo com as 
condições prevalecentes de mercado, confonne seja detenninado pelo Agente de Cálculo. 

(g) O Saldo Devedor conve11ido a Dólares poderá ser objeto de uma nova solicitação 
de Conversão de Moeda, sujeito ao disposto neste Capítulo V. 
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(h) No vencimento de uma Conversão de Moeda por Prazo Total , o Mutuário deverá 
pagar integramente o Saldo Devedor do montante converiido na Moeda de Liquidação, de acordo 
com o disposto no A1iigo 5.05 destas Normas Gerais, não podendo solicitar uma nova Conversão 
de Moeda. 

(i) Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cancelamento ou 
modificação de uma Conversão de Moeda, o Mutuário receberá do Banco, ou alternativamente, 
pagará ao Banco, confonne for o caso, os valores relativos a qualquer ganho ou perda incorrida 
pelo Banco para reve1ier a captação de seu financiamento associada ao cancelamento ou 
modificação de tal Conversão de Moeda ou dar-lhe outro fim. Em caso de ganho, o mesmo será 
imputado, primeiro, a qualquer montante vencido pendente de pagamento ao Banco por parte do 
Mutuário. 

ARTIGO 5.04. Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total ou por Prazo Parcial. 
(a) O Mutuá1io poderá solicitar uma Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total ou uma 
Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial. 

(b) A Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total e a Conversão de Taxa de Juros 
por Prazo Parcial poderão ser solicitadas e realizadas até a Data Final de Amo1iização. No 
entanto, se o Mutuário fizer a solicitação com menos de 60 (sessenta) dias de antecedência ao 
vencimento da primeira prestação de am01iização do Empréstimo ou, se for o caso, da tranche do 
Empréstimo relativa à Conversão de Taxa de Juros, tal Conversão de Taxa de Juros terá a 
limitação de que o Saldo Devedor do Empréstimo sujeito ao novo Cronograma de Amo1iização 
solicitado não deverá, em momento algum, exceder o Saldo Devedor sujeito ao Cronograma de 
Amortização original. 

(c) Para os casos de Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial de montantes 
denominados em Dólares, o Mutuá1io deverá incluir na Carta Solicitação de Conversão: (i) o 
Cronograma de Amortização até o final do Prazo de Conversão; e (ii) o Cronograma de 
Am01iização para o Saldo Devedor devido a paiiir do vencimento do Prazo de Conversão e até a 
Data Final de Amortização, o qual corresponderá aos tern1os e condições aplicáveis 
anterionnente à execução da Conversão de Taxa de Juros. 

(d) No caso de Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial de montantes 
denominados em Dólares, a Taxa de Juros aplicável aos Saldos Devedores no vencimento de tal 
Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial será a estabelecida no Artigo 3.03(a) destas 
Normas Gerais. As Conversões de Taxa de Juros por Prazo Parcial de Saldos Devedores 
denominados em moeda distinta do Dólar estarão sujeitas ao requisito previsto no Artigo 5.02(g) 
e, p01ianto, terão o mesmo tratamento relativo ao vencimento do Prazo de Conversão das 
Conversões de Moeda por Prazo Parcial, previsto no Artigo 5.03(d) destas Nonnas Gerais. 

(e) Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de cancelamento ou 
modificação de uma Conversão de Taxa de Juros, o Mutuário receberá do Banco, ou 
alternativamente, pagará ao Banco, conforn1e for o caso, os montantes relativos a qualquer ganho 
ou perda incorrida pelo Banco para reverier a captação de seu financiamento associada ao 
cancelamento ou modificação de tal Conversão de Taxa de Juros ou dar-lhe outro fim. Em caso 
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de ganho, o mesmo será imputado, p1imeiro, a qualquer valor vencido pendente de pagamento ao 
Banco pelo Mutuário. 

ARTIGO 5.05. Pagamentos de prestações de amortização e juros em caso de 
Conversão de Moeda. De acordo com o disposto no A1iigo 3.07 destas Nonnas Gerais, nos 
casos em que uma Conversão de Moeda tenha oconido, os pagamentos das prestações de 
am01iização e juros dos montantes conve1iidos serão realizados na Moeda de Liquidação. Se a 
Moeda de Liquidação for Dólares, aplicar-se-á a Taxa de Câmbio de Avaliação vigente na Data 
de A vali ação do Pagamento para a respectiva data de vencimento, de acordo com o estabelecido 
na Caria Notificação de Conversão. 

ARTIGO 5.06. Comissões de operação aplicáveis a Conversões. (a) As comissões de 
operação aplicáveis às Conversões realizadas no âmbito deste Contrato serão as que o Banco 
detennine periodicamente. Cada Carta Notificação de Conversão indicará, se for o caso, a 
comissão de operação que o Mutuário estará obrigado a pagar ao Banco em relação à execução 
da respectiva Conversão, a qual pennanecerá vigente durante o Prazo de Conversão de tal 
Conversão. 

(b) A comissão de operação aplicável a uma Conversão de Moeda: (i) será expressa 
em pontos básicos por ano; (ii) incidirá na Moeda Convertida a partir da Data de Conversão 
sobre o saldo devedor de tal Conversão de Moeda, inclusive; e (iii) deverá ser paga junto com 
cada pagainento de juros de acordo com o disposto no Artigo 5.05 destas Nonnas Gerais. 

(c) A comissão de operação aplicável a uma Conversão de T·axa de Juros: (i) será 
expressa em pontos básicos por ano; (ii) incidirá na Moeda de denominação do Saldo Devedor 
sujeito a tal Conversão de Taxa de Juros; (iii) incidirá a partir da Data de Conversão sobre o 
Saldo Devedor sujeito a tal Conversão de Taxa de Juros, inclusive; e (iv) deverá ser paga junto 
com cada pagamento de juros de acordo com o disposto no Artigo 5.05 destas Nonnas Gerais. 

(d) Sem prejuízo das comissões de operação mencionadas nos incisos (b) e (c) 
anteriores, para o caso de Conversões de Moeda ou Conversões de Taxa de Juros que 
contemplem Tetos (caps) de Taxa de Juros ou Faixas (collar) de Taxa de Juros, aplicar-se-á uma 
comissão de operação por tal Teto (cap) de Taxa de Juros ou Faixa (collar) de Taxa de Juros, a 
qual: (i) será denominada na mesma Moeda do Saldo Devedor sujeito ao Teto (cap) de Taxa de 
Juros ou Faixa (collar) de Taxa de Juros; e (ii) será liquidada mediante um pagamento único na 
Moeda de Liquidação, na primeira data de pagamento de juros, de acordo com o disposto no 
Artigo 5.05 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 5.07. Custos de Captação e Prêmios ou Descontos associados a uma 
Conversão. (a) Se o Banco utilizar seu custo efetivo de captação de financiamento para 
detenninar a Taxa Base de Juros, o Mutuá1io estará obrigado a pagar as comissões e outros 
custos de captação em que o Banco tenha inconido. Adicionalmente, quaisquer prêmios ou 
descontos referentes à captação de financiamento serão pagos ou recebidos pelo Mutuário, 
confonne for o caso. Estes custos e prêmios ou descontos serão especificados na Carta 
Notificação de Conversão. 
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(b) Quando a Conversão for realizada por ocasião de um desembolso, o montante a 
ser desembolsado ao Mutuário deverá ser ajustado para deduzir ou acrescentar qualquer 
montante devido ao Mutuário ou a pagar pelo mesmo em virtude do inciso (a) anterior. 

(c) Quando a Conversão for realizada a Saldos Devedores, o montante devido ao 
Mutuário ou a pagar a.o mesmo em vüiude do inciso (a) anterior, deverá ser pago pelo Mutuário 
ou pelo Banco, confonne for o caso, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à Data da Conversão. 

ARTIGO 5.08. Prêmios pagáveis por Tetos (caps) de Taxa de Juros ou Faixas (collar) 
de Taxa de Juros. (a) Além das comissões de operação devidas nos tennos do Artigo 5.06 
destas Nom1as Gerais, o Mutuá1io deverá pagar ao Banco um prêmio sobre o Saldo Devedor 
sujeito ao Teto (cap) de Taxa de Juros ou à Faixa (collar) de Taxa de Juros solicitados pelo 
Mutuário, equivalente ao prêmio pago pelo Banco a uma contraparte, se houver, como resultado 
da compra do Teto (cap) de Taxa de Juros ou da Faixa (collar) de Taxa de Juros. O pagamento 
de tal prêmio deverá ser efetuado: (i) na Moeda de denominação do Saldo Devedor sujeito ao 
Teto (cap) de Taxa de Juros ou à Faixa (collar) de Taxa de Juros, ou no seu equivalente em 
Dólares, de acordo como a taxa de câmbio estabelecida na Carta Notificação de Conversão, 
devendo a taxa de câmbio ser detenninada no momento da captação do financiamento do Banco; 
e (ii) em um pagamento único na data acordada entre as Partes, mas que em caso algum poderá 
ser posterior a 30 (trinta) dias após a Data de Conversão, a não ser que seja operacionalmente 
possível para o Banco e este aceite um mecanismo de pagamento diferente. 

(b) Se o Mutuário solicitar uma Faixa (collar) de Taxa de Juros, este poderá solicitar 
que o Banco estabeleça o limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros para garantir que o 
prêmio con-espondente a tal limite inferior seja igual ao prêmio con-espondente ao limite superior 
e desta fonna estabelecer uma Faixa (collar) de Taxa de Juros sem custo (zero cost collar). Se o 
Mutuá1io optar por detenninar o limite superior e inferior, o prêmio que deverá ser pago pelo 
Mutuário ao Banco com respeito ao limite superior da Faixa (collar) de Taxa de Juros será 
compensado com o prêmio que deverá ser pago pelo Banco ao Mutuário com respeito ao limite 
inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros. No entanto, o prêmio pagável pelo Banco ao 
Mutuário com respeito ao limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros não poderá em caso 
algum exceder o prêmio pagável pelo Mutuá1io ao Banco com respeito ao limite superior da 
Faixa (collar) de Taxa de Juros. Consequentemente, durante o Prazo de Execução, o Banco 
poderá reduzir o limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros de modo que o prêmio sobre 
este não exceda o prêmio sobre o limite superior da Faixa (collar) de Taxa de Juros. 

ARTIGO 5.09. Eventos de Interrupção das Cotações. As partes reconhecem que os 
pagamentos realizados pelo Mutuá1io, tanto de amortização como de juros, dos valores que 
tenham sido objeto de uma Conversão, devem, a todo tempo, estar vinculados à con-espondente 
captação do financiamento do Banco em relação a pagamentos associados a tal Conversão. 
Assim, as Paites acordam que, não obstante a oconência de qualquer evento de inte1rupção que 
afete substancialmente os diversos tipos de câmbio, as taxas de juros e índice de ajuste de 
inflação utilizados neste Contrato, se houver, ou nas Caiias Notificação de Conversão, os 
pagamentos do Mutuá1io continuarão vinculados a tal captação do financiamento do Banco. A 
fim de obter e manter esta vinculação em tais circunstâncias, as paites expressamente acordam 
que o Agente de Cálculo, visando a refletir a con-espondente captação do financiamento do 
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Banco, detenninará a aplicabilidade tanto: (a) de tais eventos de intem:ipção; e (b) da taxa ou o 
índice de substituição aplicável para detenninar o valor apropriado a ser pago pelo Mutuário. 

ARTIGO 5.10. Cancelamento e Reversão da Conversão de Moeda. Se, após a data de 
assinatura deste Contrato, for promulgada, emitida ou produzida uma mudança em uma lei , 
decreto ou outra nom1a legal aplicável , ou se ocon-er uma mudança na interpretação de uma lei , 
decreto ou outra norma legal, vigente na data de assinatura deste Contrato, que, confonne o 
Banco razoavelmente o detennine, possa impedir o Banco de continuar mantendo, total ou 
parcialmente, seu financiamento na Moeda Convertida pelo prazo restante e nos mesmos tennos 
da Conversão de Moeda respectiva, o Mutuário, mediante recebimento de prévia notificação por 
parte do Banco, terá a opção de re-denominar a Dólares o Saldo Devedor objeto da Conversão de 
Moeda à taxa de câmbio aplicável no momento, confonne esta seja detenninada pelo Agente de 
Cálculo. Tal Saldo Devedor estará sujeito ao Cronograma de Amortização que tenha sido 
acordado para tal Conversão de Moeda e à Taxa de Juros prevista no Artigo 3.03(a) destas 
Nonnas Gerais. O Mutuário poderá ainda pagar antecipadamente ao Banco todas as importâncias 
que forem devidas na Moeda Convertida, de confonnidade com o disposto no Artigo 3.08 destas 
Normas Gerais. 

ARTIGO 5.11. Ganhos ou perdas associadas à Re-denominação a Dólares. Na 
hipótese de o Mutuário, com a anuência do Fiador, se houver, decidir re-denominar o Saldo 
Devedor objeto de uma Conversão de Moeda a Dólares de acordo com o disposto no Artigo 5.1 O 
anterior, o Mutuário receberá do Banco, ou confonne o caso, pagará ao Banco, dentro de um 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da re-denominação, os montantes relativos a 
quaisquer ganhos ou perdas associadas a variações nas taxas de juros até a data de 
redenominação a Dólares detenninadas pelo Agente de Cálculo. Qualquer ganho associado a tal 
Conversão a ser recebido pelo Mutuário será p1imeiramente imputado a qualquer montante 
vencido e pendente de pagamento ao Banco pelo Mutuário. 

ARTIGO 5.12. Atraso no pagamento em caso de Conversão de Moeda. O atraso no 
pagamento dos montantes devidos ao Banco pelo Mutuário a título de principal e quaisquer 
encargos financeiros devidos por ocasião de uma Conversão, assim como quaisquer prêmios 
devidos ao Banco em Moeda distinta do Dólar em virtude do Artigo 5.08, facultará ao Banco 
cobrar juros a uma taxa flutuante na Moeda Convertida determinada pelo Agente de Cálculo, 
mais uma margem de 100 pontos básicos (1 %) sobre o total das quantias em atraso, sem prejuízo 
da aplicação de encargos adicionais que assegurem um pleno repasse de custos na eventualidade 
de que tal margem não seja suficiente para que o Banco recupere os custos incon-idos devido a 
tal atraso. 

ARTIGO 5.13. Custos, gastos ou perdas em caso de Conversões. Na hipótese de uma 
ação ou omissão do Mutuá1io ou do Fiador, se houver, incluindo: (a) falta de pagamento nas 
datas de vencimento de montantes de principal , juros e comissões relacionados a uma 
Conversão; (b) revogação ou mudança nos termos contidos em uma Carta Solicitação de 
Conversão; (c) descumprimento total ou parcial de um pagamento antecipado do Saldo Devedor 
na Moeda Convertida, previamente solicitado pelo Mutuário por escrito; ( d) uma mudança nas 
leis ou regulamentos que possam ter tido um impacto na manutenção da totalidade ou de uma 
paiie do Empréstimo, nos tem1os acordados de uma Conversão; ou (e) outras ações não descritas 
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ante1ionnente, resultar para o Banco em custos adicionais aos descritos neste Contrato, o 
Mutuário ficará obrigado a pagar ao Banco as respectivas importâncias detenninadas pelo 
Agente de Cálculo, que assegurem um pleno repasse dos custos inconidos. 

CAPÍTULO VI 

_Suspensão de Desembolsos e Vencimento Antecipado 

ARTIGO 6.01. Suspensão de desembolsos. O Banco, mediante aviso esc1ito ao 
Mutuário, poderá suspender os desembolsos se ocorrer e enquanto subsistir qualquer das 
seguintes circunstâncias: 

(a) Mora no pagamento das quantias devidas pelo Mutuário ao Banco a título de 
principal, comissões e juros, devolução ~e adiantamentos ou qualquer outro título, 
de acordo com este Contrato ou com qualquer outro contrato celebrado entre o 
Banco e o Mutuário, incluindo outro Contrato de Empréstimo ou Contrato de 
De1ivativos. 

(b) Inadimplemento, por parte do Mutuá1io, de qualquer outra obrigação estipulada 
neste Contrato ou Contratos subscritos com o Banco para financiamento do 
Projeto ou no(s) Contrato(s) de Derivativos subscrito(s) com o Banco. 

(c) A retirada ou suspensão, como membro do Banco, do país em que o Projeto deva 
ser executado. 

(d) Quando o Projeto ou os propósitos do Empréstimo puderem ser afetados por: 

(i) qualquer restrição, modificação ou alteração da competência legal, das 
funções ou do patrimônio do Mutuário ou Órgão Executor; ou 

(ii) qualquer modificação ou emenda que tenha sido efetuada sem a anuência 
escrita do Banco, nas condições básicas cumpridas antes da Resolução 
aprobatória do Empréstimo ou da assinatura do Contrato. Nesses casos, o 
Banco terá o direito de requerer do Mutuário e do Órgão Executor 
inforn1ações justificadas e porn1en01izadas e somente após ouvir o 
Mutuário ou o Órgão Executor e examinar suas infonnações e 
esclarecimentos, ou no caso de falta de manifestação do Mutuá1io e do 
Órgão Executor, poderá suspender os desembolsos se considerar que as 
modificações introduzidas afetam substancial e negativamente o Projeto 
ou tornam impossível sua execução. 

(e) Inadimplemento, por parte do Fiador, se existir, de qualquer obrigação estipulada 
no Contrato de Garantia ou em qualquer Contrato de Derivativos subscrito com o 
Banco. 
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(f) Qualquer circunstância extraordinária que, a critério do Banco, e não se tratando 
de Contrato em que o Mutuário seja a República, torne improvável que o 
Mutuá1io possa cump1ir as obrigações contraídas neste Contrato, ou que não 
pennita atingir os propósitos que se tiveram em conta ao celebrá-lo. 

(g) Caso seja detenninado, de acordo com os procedimentos de sanções do Banco, 
em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuá1io, do 
Órgão Executor ou do Órgão Contratante cometeu uma Prática Proibida durante o 
processo de contratação ou durante a execução de um Contrato. 

ARTIGO 6.02. Término, vencimento antecipado ou cancelamento parcial de quantias 
não desembolsadas. (a) O Banco poderá pôr tenno a este Contrato relativamente à parte do 
Empréstimo que não tenha sido desembolsada até aquela data ou declarar vencida e exigível , de 
imediato, a totalidade dos Saldos Devedores ou parte deles, com os juros e comissões devidos até 
a data do pagamento se: (i) qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas ( a), (b ), ( c ), e (e) do 
Artigo anterior se prolongar por mais de 60 (sessenta) dias, ou (ii) se a infonnação a que se 
refere o inciso ( d) do Artigo anterior, ou se os esclarecimentos ou infonnações adicionais 
apresentados pelo Mutuário ou pelo Órgão Executor, confonne o caso, não forem satisfatórios 
para o Banco. 

(b) Caso seja detenninado que, de acordo com os procedimentos de sanções do 
Banco, qualquer finna, entidade ou indivíduo licitante que apresentem ou estejam apresentando 
propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, 
requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores individuais, pessoal , 
subempreiteiros, subconsultores, fornecedores ou prestadores de serviços, concessioná1ios, 
empresas de consult01ia, o Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa do processo de contratação 
ou durante a execução de um contrato, o Banco poderá cancelar a parte não desembolsada ou 
declarar vencido antecipadamente o repagamento da parte do Empréstimo que estiver 
relacionada inequivocamente com tal contratação, quando houver evidência de que o 
representante do Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante não tenha tomado as medidas 
corretivas adequadas (incluindo, entre outras, notificar adequadamente o Banco após tomar 
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável. 

(c) O Banco poderá também cancelar a parte não desembolsada ou declarar vencido 
antecipadamente o repagamento do Empréstimo referente à aquisição de detenninados bens e 
serviços correlatos, à contratação de obras, serviços correlatos ou serviços de consultoria, se, a 
qualquer momento, detenninar que a mencionada aquisição ocorreu sem que tenham sido 
seguidos os procedimentos indicados neste Contrato. 

ARTIGO 6.03. Práticas Proibidas. (a) Para os efeitos deste Contrato, entende-se que 
uma Prática Proibida inclui as seguintes práticas: (i) "prática corrupta" consiste em oferecer, 
receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar 
indevidamente as ações de outra paiie; (ii) "prática fraudulenta" é qualquer ato ou omissão, 
incluindo a tergiversação de fatos ou circunstâncias que deliberada ou imprudentemente, engane 
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ou pretenda enganar alguma pa1ie para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para 
evadir uma obrigação; (iii) "prática coercitiva" consiste em prejudicar ou causar dano ou na 
ameaça de prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer paiie ou propriedade da 
paiie para influenciar, indevidamente, as ações de uma parte; (iv) "prática colusiva" é um acordo 
entre duas ou mais partes efetuado com o intuito de alcai1Çar um propósito impróprio, que inclui 
influenciar, de forn1a inapropriada, as ações de outra parte; e (v) uma "prática obstrutiva" 
consiste em: (a) destruir, falsificai·, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa 
para a investigação ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir 
materialmente uma investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática con-upta, 
fraudulenta, coercitiva ou colusória; e/ou ai11eaçar, assediar ou intimidar qualquer parte para 
impedir-lhe de divulgar seu conhecimento de assuntos que sejam importantes para a investigação 
ou que prossiga a investigação, ou (b) todo ato que vise a impedir de forma material o exercício 
de inspeção do Bai1co e os direitos de audit01ia previstos nos Artigos 8.0l(c), 8.02(e), e 8.04(g) 
destas Nonnas Gerais. 

(b) Além do estabelecido nos Artigos 6.0l(g) e 6.02(b) destas Nonnas Gerais, caso 
seja detenninado que, de acordo com os procedimentos de sanções do Banco, qualquer empresa, 
entidade ou indivíduo que apresente oferta ou paiiicipe de uma atividade financiada pelo Banco 
incluídos, entre outros, requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de consultoria e 
consultores individuais, pessoal , subempreiteiros, subconsultores, fornecedores e prestadores de 
serviços, concessionários, o Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas) tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa do processo de contratação ou 
durante a execução de um contrato, o Banco poderá: 

(i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a 
aquisição de obras, bens, serviços con-elatos e a contratação de serviços de 
consultoria; 

(ii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco, se 
houver evidência de que o representante do Mutuário, do Órgão Executor 
ou do Órgão Contratante não tomou as medidas con-etivas adequadas 
(incluindo, entre outras, a adequada notificação do Banco após tomar 
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco 
considere razoável; 

(iii) Emitir advertência à empresa, entidade ou indivíduo com uma carta fonnal 
censurai1do sua conduta; 

(iv) Declarar uma empresa, entidade ou indivíduo inelegível , 
pe1111anenternente ou por um período detenninado, para: (A) adjudicação 
de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (B) 
designação como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou 
serviços por outra empresa elegível a qual tenha sido adjudicado um 
contrato para executar atividades financiadas pelo Banco; 
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(v) Encaminhar o assunto às autoridades competentes encaITegadas de fazer 
cumprir a lei; e/ou 

(vi) Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, 
incluída a aplicação de multas que representem para o Banco um 
reembolso dos custos referentes às investigações ou autuações. Estas 
sanções podem ser impostas de fonna adicional ou em substituição às 
sanções referidas no inciso (g) do Artigo 6.01 , no inciso (b) do Artigo 6.02 
e no inciso (b), itens (i) a (v) deste Artigo 6.03. 

(c) O disposto nos Artigos 6.01 (g) e 6.03(b)(i) se aplicará também nos casos em que 
as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos 
contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção, ou 
qualquer outra resolução; 

(d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco nos tennos das 
disposições anteriom1ente referidas será de caráter público; 

(e) Qualquer empresa, entidade ou individuo atuando corno proponente ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, 
licitantes, ernpre1te1ros, empresas de consultoria e consultores individuais, pessoal , 
subempreiteiros, subconsultores, fornecedores e prestadores de serviços e concessionários, o 
Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e representantes, quer suas at1ibuições sejam expressas ou implícitas), poderá ver-se 
sujeito a sanções, de acordo com o disposto nos acordos subsc1itos pelo Banco com outra 
instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões em 
maté1ia de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo (e), o teimo "sanção" inclui toda 
-inelegibilidade pennanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou 
adoção pública de medidas em resposta a urna contravenção às regras vigentes de uma instituição 
financeira internacional aplicável à resolução de denuncias de Práticas Proibidas. 

(f) Quando o Mutuário adquira bens, obras ou serviços distintos dos serviços de 
consultoria diretamente de uma agência especializada, ou contrate urna agência especializada 
para prestar serviços de assistência técnica ao amparo de um acordo entre o Mutuário e tal 
agência especializada, serão aplicadas integralmente a requerentes, licitantes, empreiteiros, 
empresas de consulto1ia ou consultores individuais, pessoal , subempreiteiros, subconsultores, 
fornecedores e prestadores de serviços, concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas) ou a qualquer 
outra entidade que tenha subscrito contratos com tal agência especializada para a provisão de 
bens, obras ou serviços coITelatos com atividades financiadas pelo Banco, todas as disposições 
estipuladas neste Contrato relativas a sanções e Práticas Proibidas. O Banco se reserva o direito 
de ob1igar o Mutuário a recorrer a recursos como a suspensão ou rescisão do contrato. O 
Mutuá1io se compromete a incluir nos contratos com as agências especializadas disposições 
obrigando a mesma a consultar a lista de empresas e indivíduos declarados temporária ou 
pennanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso uma agência especializada subscreva contrato ou 
ordem de compra com urna empresa ou indivíduo declarado temporária ou pennanenternente 
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inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e tomará outras medidas que 
considere convenientes. 

ARTIGO 6.04. Obrigações não atingidas. Não obstante o disposto nos Artigos 6.01 e 
6.02 precedentes, nenhuma das medidas previstas neste Capítulo atingirá o desembolso por parte 
do Banco: (a) das quantias sujeitas à garantia de uma carta de crédito inevogável; e (b) das 
quantias às quais o Banco tenha se comprometido especificamente por escrito, perante o 
Mutuário, ou o Órgão Executor, ou o Órgão Contratante, conforme o caso, a débito dos recursos 
do Empréstimo, para efetuar pagamentos a um empreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços 
correlatos, ou serviços de consultoria. O Banco poderá deixar sem efeito o compromisso 
indicado nesta alínea (b) quando for determinado, de maneira que o Banco considere satisfatória, 
que, durante o processo de seleção, negociação ou execução do contrato para a aquisição das 
mencionadas obras, bens e serviços conelatos, ou serviços de consulto1ia, oc01Teram uma ou 
mais Práticas Proibidas. 

ARTIGO 6.05. Reserva de direitos. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, do 
exercício dos direitos estabelecidos neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia 
do Banco a tais direitos, nem como aceitação de acontecimentos ou circunstâncias que lhe teriam 
facultado exercê-los. 

ARTIGO 6.06. Disposições não atingidas. A aplicação das medidas estabelecidas neste 
Capítulo não atingirá as obrigações do Mutuário estipuladas neste Contrato, as quais continuarão 
em pleno vigor, salvo no caso do vencimento antecipado da totalidade do Empréstimo, em que 
somente pennanecerão em vigor as obrigações pecuniá1ias do Mutuário. 

CAPÍTULO VII 

Execução do Projeto 

ARTIGO 7.01. Disposições gerais relativas à execução do Projeto. (a) O MuhJário se 
compromete a executar o Projeto de acordo com os objetivos do mesmo, com a devida 
diligência, de fonna econômica, financeira, administrativa e tecnicamente eficiente e de acordo 
com as disposições deste Contrato e com os planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos pertinentes ao Projeto que o 
Banco aprove. Da mesma fonna, o Mutuário acorda que todas as obrigações que lhe cabem ou 
cabem ao Órgão Executor deverão ser cumpridas à satisfação do Banco. 

(b) Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco aprove, assim como 
qualquer modificação substancial em contratos financiados com recursos do Empréstimo, 
dependerão do consentimento prévio por esc1ito do Banco. 

(c) Em caso de contradição ou inconsistência entre as disposições deste Contrato e 
qualquer plano, especificação, cronograma de investimentos, orçamento, regulamento ou outro 
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documento pe1iinente ao Projeto que o Banco aprove, as disposições deste Contrato prevalecerão 
sobre tais documentos. 

ARTIGO 7.02. Seleção e contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e 
aquisição de bens e seleção e contratação de serviços de consultoria. (a) Sujeito ào 
estabelecido no inciso (b) deste Artigo, o Mutuário se compromete a realizar e, se for o caso, a 
que o Órgão Executor e a Agência de Contratações, se houver, realizem a contratação de obras e 
serviços diferentes de consultoria assim como a aquisição de bens, de acordo com o estipulado 
nas Políticas de Aquisições e no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco, e a seleção e 
contratação de serviços de consultmia, de acordo com o estipulado nas Políticas de Consultores e 
no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco. O Mutuário declara conhecer e se compromete a 
fazer conhecer pelo Órgão Executor, Agência de Contratações e agência -especializada, se for o 
caso, as Políticas de Aquisições e as Políticas de Consultores. 

(b) Quando o Banco tenha validado os sistemas do país membro do Banco onde o 
Projeto será executado, o Mutuá1io ou, se for o caso, o Órgão Executor, poderá realizar as 
aquisições e contratações financiadas total ou parcialmente com recursos do Empréstimo 
utilizando tais sistemas, de acordo com os tennos da validação do Banco e a legislação aplicável 
validada, os quais se identificam nas Disposições Especiais. O Mutuário se compromete a 
notificar ou, se for o caso, a que o Órgão Executor notifique ao Banco qualquer mudança em tal 
legislação ou qualquer mudança que afete a mesma, em cujo caso o Banco poderá cancelar, 
suspender ou modificar os tern1os de sua validação. O uso de sistemas de país não dispensa a 
aplicação das disposições previstas na Seção I das Políticas de Aquisições e Políticas de 
Consultores, incluindo o requisito de que as aquisições e contratações co1Tespondentes constem 
no Plano de Aquisições e estejam sujeitas às demais cláusulas deste Contrato. 

(c) O Mutuário se compromete a atualizar ou, se for o caso, a que o Órgão Executor 
mantenha atualizado o Plano de Aquisições e o atualize, pelo menos anualmente ou com maior 
frequência, segundo as necessidades do Projeto. Cada versão atualizada de tal Plano de 
Aquisições deverá ser submetida à revisão e aprovação do Banco. 

(d) O Banco realizará a revisão dos processos de seleção, contratação e aquisição, ex 
ante ou ex post, segundo o estabelecido no Plano de Aquisições. Em qualquer momento durante 
a execução do Projeto, o Banco poderá modificar a modalidade de revisão de tais processos, 
mediante comunicação prévia ao Mutuário ou ao Órgão Executor. As modificações aprovadas 
pelo Banco deverão ser refletidas no Plano de Aquisições. 

(e) O Mutuá1io se compromete a obter, ou se for o caso, a que o Órgão Executor 
obtenha, antes da adjudicação do contrato con-espondente a cada uma das obras do Projeto, se 
houver, a posse legal dos ten-enos onde se construirá a respectiva obra, as servidões ou outros 
direitos necessários para sua construção e utilização> assim como os direitos sobre as águas que 
se requeiram para a obra em questão. 

ARTIGO 7.03. Utilização de bens. Salvo autmização expressa do Banco, os bens 
adquiridos com os recursos do Empréstimo deverão destinar-se exclusivamente aos fins do 
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Projeto. Concluída a execução do Projeto, a maquinruia, os equipamentos de construção 
utilizados nessa execução e os demais bens, poderão ser empregados para outros fins. 

ARTIGO 7.04. Recursos adicionais. (a) O Mutuário deverá fornecer op01iunarnente 
todos os recursos adicionais aos do Empréstimo necessá1ios para a completa e ininteITupta 
execução do Projeto, cujo valor estimado se declara nas Disposições Especiais. Se durante o 
processo de desembolso do Empréstimo se verificru· um aumento no custo estimado do Projeto, o 
Banco poderá exigir a alteração no cronograma de investimentos a que se refere a alínea (d) do 
Altigo 4.01 destas Nonnas Gerais, para que o Mutuá1io atenda esse aumento. 

(b) A paitir do ano civil seguinte ao do início do Projeto e durante o período de sua 
execução, o Mutuá1io deverá demonstrar ao Banco, nos p1imeiros 60 (sessenta) dias de cada ano 
civil , que disporá, oportunamente, dos recursos necessários para efetuar a contribuição local ao 

. Projeto durante esse ano. 

CAPÍTULO VIII 

Sistema de Informação Financeira, Controle Interno, 
Inspeções, Relatórios e Auditoria Externa 

ARTIGO 8.01. Sistema de informação financeira e controle interno. (a) O Mutuário, o 
Órgão Executor ou o Órgão Contratante, confonne o caso, deverá manter: (i) um sistema de 
infom1ação financeira aceitável ao Banco que pem1ita o registro contábil, orçamentário e 
financeiro, e a emissão de demonstrações financeiras e outros relató1ios relacionados com os 
recursos do Empréstimo e de outras fontes de financiamento , se for o caso; e (ii) uma estrutura 
de controle interno que pennita a gestão efetiva do Projeto, proporcione confiabilidade sobre as 
infonnações financeiras, registros e arquivos físicos , magnéticos e eletrônicos e permita o 
cumprimento das disposições previstas neste Contrato. 

(b) O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, confonne o caso, se 
comprometem a conservar os registros originais do Projeto por um período mínimo de 3 (três) 

, anos contados a partir do vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões, de 
modo a: (i) permitir a identificação das quantias recebidas das diferentes fontes; (ii) consignar, 
em confonnidade com o sistema de infonnação financeira que o Banco tenha aprovado, os 
investimentos no Projeto, tanto com recursos do Empréstimo como com os demais recursos cuja 
contribuição esteja prevista para sua total execução; (iii) conter os ponnenores necessários para a 
identificação das obras realizadas, dos bens adquiridos e dos serviços contratados, bem como a 
utilização das referidas obras, bens e serviços; (iv) evidenciar a confonnidade na recepção, 
autorização e pagamento da obra, bem ou serviço adquirido ou contratado; (v) incluir nos 
referidos registros a documentação relacionada ao processo de aquisição, contratação e execução 
dos contratos financiados pelo Banco e outras fontes de financiamento , o que compreende, mas 
não se limita a, avisos de licitação, pacotes de ofertas, resumos, avaliações de ofertas, contratos, 
correspondência, produtos e minutas de trabalho e faturas, certificados e relatórios de recepção, 
recibos, inclusive documentos relacionados ao pagamento de comissões e pagamentos a 
representantes, consultores e empreiteiros; e (vi) demonstrar o custo dos investimentos em cada 
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o Mutuário, ou o Órgão Executor, confonne o caso, selecionará e contratará os serviços de 
auditores independentes aceitáveis para o Banco, de acordo com o disposto no inciso (c) ante1ior. 

(e) Sem prejuízo do estabelecido nos incisos anteriores, o Banco, de fonna 
excepcional e mediante prévio acordo entre as partes, poderá selecionar e contratar os serviços 
de auditores independentes para a preparação das demonstrações financeiras e outros relató1ios 
auditados previstos neste Contrato quando: (i) os benefícios da seleção e contratação de tais 
serviços pelo Banco forem maiores; ou (ii) os serviços das finnas p1ivadas e contadores 
independentes qualificados no país sejam limitados; ou (iii) quando existam circunstâncias 
especiais que justifiquem a seleção e contratação de tais serviços pelo Banco. 

(f) O Banco se reserva o direito de solicitar ao Mutuário ou ao Órgão Executor, 
confonne seja o caso, a realização de outra classe de audit01ias externas ou de trabalhos 
referentes à auditoria de projetos, do Órgão Executor e de entidades relacionadas, do sistema de 
infonnação financeira e das contas bancá1ias do Projeto, entre outras. A natureza, frequência, 
alcance, oportunidade, metodologia, tipo de nonnas de auditoria aplicáveis, relatórios, 
procedimentos de seleção e tennos de referência serão estabelecidos de comum acordo entre as 
paiies. 

(g) Os documentos de licitação e os contratos que o Mutuário, Órgão Executor ou 
Órgão Contrata11te celebrem com um fornecedor ou prestador de serviços, empreiteiro, 
subempreiteiro, consultor, subconsultor, pessoal ou concessionário deverão incluir disposição 
que pennita ao Banco revisar quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à 
apresentação de propostas e ao cump1imento do contrato e os submetê-los a uma auditoria por 
auditores designados pelo Banco. 

CAPÍTULO IX 

Disposição sobre Gravames e Isenções 

ARTIGO 9.01. Compromisso relativo a gravames. Se o Mutuário acordar estabelecer 
algum gravame específico parcial ou total sobre seus bens ou rendimentos como garantia de uma 
dívida externa, deverá constituir, simultaneainente, um gravame que garanta ao Banco, em 
condições de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento das obrigações pecuniárias 
decon-entes do Contrato. Contudo, esta disposição não será aplicável : (a) aos gravames 
constituídos sobre bens, para assegurar o pagamento do saldo pendente do seu preço de 
aquisição; e (b) aos gravames constituídos em razão de operações bancárias para garantir o 
pagamento de obrigações cujos prazos de vencimento não sejam superiores a um ano. Se o 
Mutuário for um país membro do Banco, a expressão "bens ou rendimentos" refere-se a todo tipo 
de bens ou rendimentos pertencentes ao Mutuário ou a qualquer uma de suas dependências, que 
não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio. 

ARTIGO 9.02. Isenção de impostos. O Mutuário compromete-se a pagar o capital , os 
juros, comissões e prêmios e qualquer outro encargo do Empréstimo, assim corno qualquer outro 
pagamento por gastos ou custos que tenham sido originados no âmbito deste Contrato sem 
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qualquer dedução ou restlição, livre de todo imposto, taxa, direito ou encargo estabelecidos ou 
que possam ser estabelecidos pelas leis de seu país, e a responsabilizar-se por todo imposto, taxa 
ou direito aplicável à realização, registro e execução deste Contrato. 

CAPÍTULO X 

Arbitragem 

ARTIGO 10.01. Composição do Tribunal. (a) O Tribunal Arbitral será constituído por 
três membros, designados da seguinte fonna: um pelo Banco; outro pelo Mutuá1io; e um terceiro , 
doravante denominado o "Desempatador", por acordo direto entre as partes ou por intennédio 
dos respectivos árbitros. Se as partes ou os árbitros não chegarem a acordo com relação à 
nomeação do Desempatador, ou se uma das paiies não puder designar árbitro, o Desempatador 
será designado, a pedido de qualquer das paiies, pelo Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Ame1icanos. Se qualquer das partes não nomear árbitro, este será designado pelo 
Desempatador. Se qualquer dos árbitros nomeados, ou o Desempatador, não desejar ou não 
puder atuar, ou prosseguir atuando, proceder-se-á à sua substituição pela fonna estabelecida para 
a sua designação original. O sucessor terá as mesmas funções e atribuições do substituído. 

(b) Se a controvérsia envolver tanto o Mutuário como o Fiador, se houver, ambos 
serão considerados como uma só parte, e, por conseguinte, deverão atuar conjuntamente seja 
para a nomeação do árbitro, seja para os demais efeitos da arbitragem. 

ARTIGO 10.02. Início do Processo. Para submeter a controvérsia ao processo de 
arbitragem, a parte reclamante dirigirá à outra parte uma comunicação, por escrito, expondo a 
natureza da reclamação, a satisfação ou reparação pretendida e o nome do árbitro que designa. A 
parte que receber essa comunicação deverá, dentro do prazo de 45 ( quarenta e cinco) dias, 
comunicar à parte contrária o nome_ da pessoa que designa como árbitro. Se dentro do prazo de 
30 (trinta) dias, contados da entrega da referida comunicação à parte reclamante, as partes não 
houverem chegado a um acordo sobre a designação do Desempatador, qualquer delas poderá 
solicitar ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos que proceda à designação. 

ARTIGO 10.03. Constituição do Tribunal. O Tribunal Arbitral constituir-se-á em 
Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, na data em que o Desempatador 
detenninar e, uma vez constituído, funcionará nas datas fixadas pelo próprio T1ibunal. 

ARTIGO 10.04. Processo. (a) O Tribunal terá competência para conhecer e decidir tão 
somente sobre a matéria da controvérsia. O Tribunal adotará suas próprias nonnas de processo e 
poderá, por iniciativa própria, designar os pe1itos que considerar necessá1io. Em qualquer caso, 
dará sempre às partes a opo1iunidade de apresentar razões em audiência. 

(b) O Tribunal julgará ex aequo et bano, fundamentando sua decisão nos tennos deste 
Contrato e profe1irá sentença ainda que uma das paiies não haja comparecido. 
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( c) A sentença será exarada por escrito e deverá ser adotada pelo voto conconente de 
pelo menos dois membros do Tribunal , deverá ser profe1ida dentro do prazo aproximado de 60 
(sessenta) dias contados a partir da data da nomeação do Desempatador e, a não ser que o 
T1ibunal decida pronogar o aludido prazo, em virtude de circunstâncias especiais e imprevistas, 
será notificada às partes por meio de comunicação subscrita, pelo menos, por dois membros do 
Tribunal , deverá ser cumprida dentro do prazo de 30 (tlinta) dias contados da data de notificação, 
terá efeito executório e será irreconível. 

ARTIGO 10.05. Despesas. Os honorá1ios de cada árbitro serão custeados pela paiie que o 
houver designado e os honorários do Desempatador serão custeados em parcelas iguais entre as 
paiies. Antes de constituir-se o T1ibunal , as partes entrarão em acordo quanto aos honorá1ios das 
demais pessoas cuja intervenção no processo arbitral se julgar necessária. Se as paiies, na 
oportunidade, não chegarem a um acordo, o próprio Tribunal fixará a remuneração que seja 
razoável para as pessoas referidas, segundo as circunstâncias. Cada parte custeará suas próprias 
despesas no processo de arbitragem, mas as despesas do Tribunal serão custeadas, em parcelas 
iguais, pelas partes. Qualquer dúvida relacionada com a divisão das despesas ou quanto à fonna 
de pagamento será resolvida pelo próprio Tribunal , mediante decisão ineconível. 

ARTIGO 10.06. Notificações. Qualquer notificação relativa à arbitragem ou à sentença 
será efetuada segundo a forma prevista neste Contrato. As paiies renunciam a qualquer outra 
fonna de notificação. 
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1. 

ANEXO ÚNICO 

O PROJETO 

Programa de Fortalecimento de Inclusão Social e Redes de Atenção -
PROREDES Fortaleza 

Objetivo 

1.01 O objetivo principal do Projeto é contJibuir para melhorar as condições de saúde da 
população e reduzir as condutas de risco dos jovens em situação de vulnerabilidade no 
Município de Fo1ialeza. O PROREDES Fortaleza visa alcançar esse objetivo mediante a 
consolidação e expansão das redes integradas de serviços de saúde e das redes de 
inclusão social para a juventude no Município. 

II. Descrição 

2.01 O Projeto apresenta os seguintes componentes: 

2.02 Componente 1. Fortalecimento da Atenção Especializada de Média Complexidade 
em Saúde. Este componente buscará ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de 
média complexidade, e melhorar sua integração com a atenção básica para aperfeiçoar o 
modelo das Redes de Atenção à Saúde - RAS. Serão financiadas , dentre outros: (i) a 
constl"ução de 5 (cinco) policlínicas de consultas especializadas e de apoio diagrióstico e 
terapêutico, bem como aquisição de equipamentos; (ii) a construção de 22 (vinte e duas) 
Unidades Básicas de Saúde - UBS; (iii) a elaboração de estudos e de projeto executivo 
para um hospital; (iv) oficinas, seminários e apoio técnico para melhorar a capacidade 
gerencial e clínica das equipes de saúde, incluindo a implementação de linhas de cuidado, 
com enfoque de gênero; e (v) melhoria da gestão das policlínicas e das Unidades de 
Pronto Atendimento - UP As. 

2.03 Componente II. Desenvolvimento de Políticas Inclusivas para Jovens. Este 
componente consolidará a oferta municipal de atividades de fonnação , culturais, 
esportivas e de prevenção de condutas de risco para a população jovem de F01ialeza. 
Serão financiadas, dentre outros: (i) a construção, aquisição de equipamentos e operação 
de 3 (três) Centros Urbanos de Cultura, Arte Ciência e Esporte - CUCAs e 3 (três) 
Centros de Artes e Esp01ies Unificados - CEUs; (ii) a implementação de programas de 
profissionalização e melhoria das capacidades dos jovens vulneráveis, com enfoque de 
gênero; e (iii) o f01ialecimento da capacidade de gestão da política de juventude, por 
meio de oficinas, seminários, estudos e capacitações. 

2.04 Componente Ili. Acompanhamento e Administração. Este componente visa apoiar o 
Município de Fortaleza na coordenação e execução do Projeto para o alcance do objetivo. 
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Serão financiados , dentre outros: (i) a aquisição de mobiliá1io e equipamentos para o 
funcionamento da UGP; (ii) a audito1ia financeira ; (iii) capacitação e treinamento de 
pessoal ; (iv) o fo1ialecimento da área de Monitoramento e Avaliação mediante o 
desenvolvimento de um sistema integrado de gestão; (v) a supervisão das obras do 
Projeto; e (vi) consult01ia para realização das avaliações intennediária, final e de 
impacto. 

III. Custo do Projeto e plano de financiamento 

3.01 O custo do Projeto é de US$ 130.950.000,00 (cento e trinta milhões, novecentos e 
cinquenta mil Dólares), sendo US$ 65.475 .000,00 (sessenta e cinco milhões, 
quatrocentos e setenta e cinco mil Dólares) financiados pelo Banco e US$ 65.475.000,00 
(sessenta e cinco milhões, quatrocentos e setenta e cinco mil Dólares) de contrapaiiida 
local , cuja distribuição por fonte de financiamento e categoria de investimento se indica 
no quadro seguinte: 

IV. 

Custo e financiamento 
(em US$) 

Categorias Banco 
Componente 1 - Fortalecimento da Atenção 
Especializada de Média Complexidade em 28.516.500,00 
Saúde 
Componente 2 - Desenvolvimento de 

33.868.500,00 
Políticas Inclusivas para Jovens 
Componente 3 - Acompanhamento e 

3.090.000,00 
Administração 
Total 65.475.000,00 

Local TOTAL 

30.029 .000,00 58 .545 .500,00 

34.946.000,00 68 .814.500,00 

500.000,00 3.590.000,00 

65.4 7 5.000,00 130.950.000,00 
Os custos financeiros , juros e comissões serão pagos com recursos do Mutuário fora do Projeto. 

Execução 

4.01 O Projeto será executado pelo Município de Fortaleza, por intern1édio do Gabinete do 
Prefeito, em cuja estrutura será criada urna UGP. A UGP será dirigida por um 
Coordenador Geral e contará com coordenações técnicas nas áreas de saúde e juventude, 
integradas por profissionais especializados. Será também criado um Comitê Executivo de 
nível estratégico, integrado pelos Secretários das áreas relacionadas às atividades do 
Projeto. A UGP contará, ainda, com áreas financeira, de monitorainento e avaliação, e de 
obras. O ROP detalhará as responsabilidades e funções de cada uma das áreas, assim 
corno os fluxos de trabalho. Os profissionais que ocuparão cargos-chave na UGP terão 
dedicação exclusiva ao Projeto. 

4.02 O Coordenador Geral da UGP será responsável pelo cumprimento do plano de execução 
do Projeto. A UGP coordenará as atividades de monitoramento de ambos componentes e 
apresentará, semestralmente, relatórios sobre: (i) o desempenho no cumprimento dos 
objetivos e resultados acordados em cada POA e no Relató1io de Monitoramento do 
Projeto - PMR, incluindo a análise e o acompanhamento dos riscos que os afetam e as 
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medidas de mitigação previstas; (ii) o estado de execução e situação do Plano de 
Aquisições; (iii) o cumprimento de cláusulas contratuais; e (iv) o estado da execução 
financeira do Projeto. O relatório do segundo semestre de cada ano calendá1io incluirá: 
(i) o POA para o ano seguinte; (ii) o Plano de Aquisições atualizado; e (iii) confonne 
corresponda, as ações previstas para atender às recomendações da auditoria. 

V. Manutenção 

5.01 O propósito da manutenção é o de conservar as obras compreendidas no Projeto nas 
condições de operação em que se encontravam quando concluídas, dentro de um nível 
compatível com os serviços que devem prestar. 

5.02 O primeiro plano anual de manutenção deverá corresponder ao exerc1c10 financeiro 
seguinte ao da entrada em operação da ptimeira das obras do Projeto. 

5.03 O plano anual de manutenção deverá incluir: (i) o responsável pela manutenção, o 
pessoal encarregado e o tipo e estado dos equipamentos; (ii) a infonnação relativa aos 
recursos que serão investidos em manutenção durante o ano corrente e o montante dos 
que serão incluídos no orçamento do ano seguinte; e (iii) um relatório sobre as condições 
da manutenção. 
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DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 23 DE DEZEMBRO DE 2014 

(EML!JRB! , ~nquadrados no Plano de Empregos, Carreiras e 
Salários, instituído pela Lei n. 9.324, de 28 de dezembro de 
2007; XI - à Vantagem Pessoal Reajustável (VPR) , prevista no 
parágrafo único, art. 1°, da Lei n. 9.498/2009, e alteracões 
posteriores; XII - às complementações salariais judiéiais, 
independente de sua nomenclatura, desde que não sujeitas ao 
mesmo reajuste do salário mínimo. Art. 3º - Aos servidores e 
empregados públicos municipais que não obtiveram reajuste da 
complementação salarial judicial, por força da Súmula Vinculante 
n. 4 do Supremo Tribunal Federal (STF), será aplicado o índice 
previsto no art. 1 ° desta Lei sobre os seus vencimentos-base e 
sobre aquela parcela remuneratória. Parágrafo Único - O reajuste 
indicado no art. 1 ° desta Lei não se aplica aos servidores e aos 
empregados públicos municipais que recebem, por forca de 
determinação judicial, complementação salarial, e obtiveram, 
mesmo após a edicão da Súmula Vinculante n 4 do STF 
correção vinculada áo salário mínimo. Art. 4° - Fica o Pode~ 
Executivo autorizado a editar por Decreto as tabelas e matrizes 
salariais dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos diversos 
ambientes de especialidade, com valores atualizados pela 
aplicação do reajuste disposto por esta Lei. Art. 5° - As despesas 
decorrentes da aplicação desta Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias de cada órgão e/ou entidade do 
Poder Executivo Municipal. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na 
data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de 
janeiro de 2015, ficando revogadas as disposições em contrário. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 
de dezembro de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra -
PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.297, 22 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Autoriza o Poder Executivo Mu
nicipal a contratar operacão de 
crédito externo com o Banco ln
teramericano de Desenvolvimen
to (BID), para financiamento do 
Programa de Fortalecimento da 
Inclusão Social e Redes de Aten
ção - PROREDES Fortaleza. 

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal de Fortaleza autoriza
do a contratar operação de crédito externo junto ao Banco lnte
ramericano de Desenvolvimento (BID), com garantia da União, 
até o limite de US$ 130.950.000,00 (cento e trinta milhões, nove
centos e cinquenta mil dólares americanos), observadas as dis
J?Osições legais em vigor para contratação de crédito. Parágrafo 
Unice - Os recursos resultantes do financiamento autorizado 

- neste artigo serão obrigatoriamente aplicados na execução do 
Programa de Fortalecimento da Inclusão Social ·e Redes de 
Atenção - PROREDES Fortaleza. Art. 2º - Para a garantia da 
operação de crédito, de que trata o art. 1° desta Lei, o Poder 
Executivo fica autorizado a vincular, como contragarantia à ga
rantia da União, em caráter irrevogável e irretratável, as receitas 
a que se referem os arts. 158 e 159, inciso 1, alínea "b", comple
tadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 156, nos 
termos do § 4° do art. 167, todos da Constituição Federal, bem 
como outras garantias admitidas em direito. Art. 3° - Os recursos 
provenientes da operação de crédito, objeto do financiamento, 
serão consignados como receita no orçamento ou em créditos 
adicionais, nos termos do inciso li, § 1º, art. 32 da Lei comple
mentar nº 101/2000. Art. 4° - O Poder Executivo consignará, nos 
orçamentos anuais do Município, dotações suficientes à cobertu-

. ra das responsabilidades financeiras resultantes da operação 
autorizada por esta Lei, durante o prazo que vier a ser estabele
cido no contrato correspondente. Art. 5° - O Poder Executivo 
encaminhará à Câmara Municipal de Fortaleza, no prazo de 60 
(sessenta) dias após a lavratura d o contrato de que trata o art. 1° , 
cópia do respectivo contrato e garantias assumidas pelo Municí
pio. Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
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MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 22 de dezembro de 2014. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.298, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Denomina de Francisco de Assis 
Barbosa (Seu Dadá) o mercado 
público da Aerolândia. 

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica oficialmente denominado de Mercado Francisco de 
Assis Barbosa (Seu Dadá) o comércio varejista poporarmente 
conhecido como mercado público da Aerolândia, localizado no 
bairro Aerolândia, área de abrangência da Secretaria Regional 
V I. Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2014. 
Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL 
DE FORTALEZA. 

LEI Nº 10.299, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Denomina de Celina Queiroz um 
dos viadutos localizados entre a 
Avenida Antônio Sales com a 
Avenida Eng. Santana Júnior. 

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica denominado de Viaduto Celina Queiroz um viaduto 
localizado entre a Avenida Antônio Sales com a Avenida Eng. 
Santana Júnior, no Município de Fortaleza. Art. 2° - Esta 
Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2014. Roberto Cláu
dio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTA
LEZA. 

*** ****** 

LEI Nº 10.300, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Denomina de Martins Filho um 
dos viadutos localizados entre a 
Avenida Antônio Sales com a 
Avenida Eng. Santana Júnior. 

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica denominado de Viaduto Martins Filho um viaduto 
localizado entre a Avenida Antônio Sales com a Avenida Eng. 
Santana Júnior, no Município de Fortaleza. Art. 2° - Esta Lei 
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposi
cões em contrário. PACO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 23 dé dezembro de 2014. Roberto Cláudio 
Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.301, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2014. 

Declara de utilidade pública a 
Associação Ebenezer. 

FACO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ebene
zer, pessoa jurídica de direito privado, de natureza filantrópica , 
sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Fortaleza. Art. 
2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revoga
das as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MU
NICIPAL DE FORTALEZA, em 23 de dezembro de 2014. Rober-
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MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, NO 
ÂMBITO DO PROGRAMA PRÓ-
SANEAMENTO. 

Nº APF: 75.336-01 
Empreendimento: Regional V 

Por este instrumento particular, as partes adiante nominadas e qualificadas, representadas 
como ao final indicado, têm, entre si, justo e contratado a concessão de financiamento e 
repasse, na forma a seguir ajustada: 

1 - AGENTE OPERADOR - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na condição de Agente Operador do 
FGTS, por força da Lei n.0 8.036/90, instituição financeira sob a forma de empresa pública 
unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-lei n.0 759, 
de 12.08.69, alterado pelo Decreto-lei nº 1.259, de 19.02.73, e constituída pelo Decreto n.º 
66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.0 2.254, de 16.06.97, 
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra-4, Lote 34, em Brasília-DF, CGC-MF 00.360.305/0001-
04, doravante designada simplesmente AGENTE OPERADOR. 

li - AGENTE FINANCEIRO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, na qualidade de Agente Financeiro 
do FGTS, por força da Lei n.º 8.036/90, instituição financeira sob a forma de empresa pública 
unipessoal, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-lei n.0 759, 
de 12.08.69, alterado pelo Decreto-lei nº 1.259, de 19.02.73,-e constituída pelo Decreto n.0 

66.303, de 06.03.70, regendo-se pelo Estatuto aprovado pelo Decreto n.º 2.254, de 16.06.97, 
com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 4, Lote 34, em'Brasília-DF, CGC-MF 00.360.305/0001-
04, dorava~te designado AGENTE FINANCEIRO. 

Ili- MUTUÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, inscrita no CGC-MF sob o n.0 

07.954.605/0001 -60, devidamente autorizado pela Lei Municipal n.º 8.136, de 06.04.98, 
publicada no 0 .0.M de 06.04.98, doravante denominada MUTUÁRIO e pela Resolução n.0 069, 

' ' , 
de 14.12.95 do Senado Federal, doravante denominado MUTUARIO. ' 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

1 - O Contrato ·tem por objetivo a melhoria das condições de moradia de 4.700 famílias 
residentes em báit-ros da Regional V, pela execução de unidades hidro-sanitárias domiciliares, 
interligações das .habitações aos sistemas de esgotamento sanitário existentes, realização de 

. micro-drenagem, pavimentação e trabalho social, com capacidade para beneficiar uma 
população estimada em 23.500 habitantes, no .Município de Fortaleza/CE, modalidade 
operacional PROSANEAR, no âmbito do Programa ?RÓ-SANEAMENTO, sendo estimado um 
investimento total de R$ 5.837.845,00 (cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, oitocentos e 
~uarenta e cinco reais)~ ' 

i , I ~ 
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:i ·• :'· \ \· ·· 1.1 - Os elementos técnicos, econômico-financeiros, jurídicos e operacionais, constantes do 
·:>(?} ·:. Processo n.º EN.108.1.5.0075.336/97, -integram este Contrato, não podendo, em hipótese ·:; .(t~ ~: , alguma, ser alterados sem a prévia~ expres~a autorízação do AGENTE OPERADOR e/ou do 
. ,: .tT-\ =. _: · AGENTE FINANCEIRO, o que se aplica, tambem, ao Cronograma de Desembolso. 
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2 - Para viabilizar o objetivo acima expresso, o AGENTE OPERADOR concede ao AGENTE 
FINANCEIRO, lastreado em recursos do FGTS, financiamento no valor de R$ 5.103.414,00 

·(cinco milhões, cento e três mil, quatrocentos e catorze reais), equivalente a 87.42 o/o (oitenta e 
sete vírgula quarenta e dois por cento) do valor do Investimento, nas condições estabelecidas 
no Programa PRÓ-SANEAMENTO, e o AGENTE FINANCEIRO se compromete a repassá-lo ao 
MUTUÁRIO, após a sua liberação pelo AGENTE OPERADOR, observadas as. condições 
estabelecidas neste contrato. 
2.1- Denomina-se Empréstimo, neste Contrato, o valor total efetivamente desembolsado pelo 
AGENTE OPERADOR, observadas as demais condições ajustadas neste Instrumento. 

CLÁUSULA TERCEIRA - CONTRAPARTIDA 

· 3 - Obriga-se o MUTUÁRIO a participar do investimento mencionado na Cláusula Primeira, a 
título de contrapartida, no valor de R$ 734.431,00 (setecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos 
e trinta e um reais), equivalente a 12,58 o/o (doze vírgula cinqüenta e oito por cento) do valor do 
Investimento. 
3.1 - No caso de contrapartida financeira, o MUTUÁRIO obriga-se a efetuar depósito antecipado 
ou simultâneo ao desembolso do AGENTE OPERADOR, de valor equivalente à contrapartida 
mensal devida, em conta bancária específica vinculada ao empreendimento, aberta em Agência 
do AGENTE FINANCEIRO. 
3.2 - No caso de contrapartida não financeira, excetuando-se o· caso de terreno, o MUTUÁRIO 
se obriga a executar, sob suas expensas, as obras/serviços, em conformidade com a 
documentação constante do respectivo Processo, compromet.endo-se a cumprir integral e 
fielmente os cronogramas de execução das obras, na forma proposta, sendo que a sua não 
observância reserva ao AGENTE FINANCEIRO o direito de adotar as medidas legais previstas 
no presente Contrato. . , 

CLÁUSULA QUARTA - DESEMBOLSO 

4 - O desemqols!) do Empréstimo será efetuado mensalmente pelo AGENTE OPERADOR ao 
AGENTE FINANCEIRO, devendo o AGENTE FINANCEIRO creditá-lo na conta do MUTUÁRIO, 
no dia subseqüente ao recebimento, deduzidos os encargos pertinentes de acordo com o 
Cronograma de De·sembolso - ~NEXO 1, ficando sua liberação condicionada à efetiva execução 
das respectivas etapas das obras, a ser atestada pelo AGENTE FINANCEIRO, observado o 
disposto nos itens desta Cláusula. 

4.1 - As parcelas a serem desembolsadas não farão jus à atualização monetária, 
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4.2 - O MUTUÁRIO concorda com o disposto no subitem anterior, perante o AGENTE 
FINANCEIRO e o AGENTE OPERADOR, assumindo inteira responsabilidade sobre eventuais 
diferenças de atualização que porventura venham a recair sobre o financiamento ora concedido, 
reclamada por terceiros. 

4.3 - A liberação das parcelas do Empréstimo ficará condicionada à apresentação, pelo 
MUTUÁRIO, e análise e aceitação, pelos AGENTE FINANCEIRO e OPERADOR, da 
documentação técnica, financeira, cadastral e, se for o caso, jt.Írídica, além do cumprimento das 
·demais exigências expressas na normatização vigente. 

4.4 - O repasse previsto riÓ item 4 , bem como os recursos oriundos da contrapartida, deverão 
ser creditados em conta bancária individualizada do MUTUÁRIO, vinculada ao empreendimento, 
aberta em Agência do Agente Financeiro, devendo, obrigatoriamente, destinar-se ao pagamento 
de faturamentos aceitos pelo AGENTE FINANCEIRO, constante do documento de sQlicitação de 
desembolso, sendo vedada a utilização desses recursos para qualquer outro fim, inclusive 
aplicações financeiras. 

CLÁUSULA QUINTA - JUROS 

5 - Sobre o saldo devedor do presente contrato, inclusive no período de carência, e até o 
vencimento da dívida, serão cobrados, .mensalmente, juros à taxa anual nominal de 5,00% 
(cinco por cento). 

CLÁUSULA SEXTA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 

6 - O saldo devedor e as prestações serão reajustados pelo mesmo indice e na mesma 
periodicidade da atualização dos saldos das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço - FGTS. 

6.1 - Na apuração do saldo devedor, para qualquer evento, será aplicada a atualização 
proporcional pelo critério de ajuste pro rata dia útil ou outro definido em legislação especifica 
vigente à época do evento, utilizando-se os índices que serviram de base para o reajustamento 
das contas vinculadas do FGTS, no período compreendido entre o último reaju~é do saldo 
devedor, e a data do evento. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CARÊNCIA 

7-.0 prazo de carência do empréstimo ora contratado é de 17 (dezessete) meses, contado a 
partir do primeiro "desembolso, podendo ser prorrogado mediante requerimento expresso do 
MUTUÁRIO e concordância dos .AGENTES FINANCEIRO E OPERADOR 

7.1 A prorrogação do prazo de carência implicará a redução do prazo de amortização deste 
contrato no mesmo nS1mero de meses da prorrogação aprovada, ficando o AGENTE 
FI.NANCEIRO e o MUTUARIO ciente e anu~nte da referida reduçãor 

,í1/I ~ {1 l 
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CLÁUSULA OITAVA -AMORTIZAÇÃO 

8. O Empréstimo concedido pelo AGENTE OPERADOR e repassado pelo AGENTE 
FINANCEIRO ao MUTUÁRIO será amortizado, de acordo com as seguintes condições básicas: 

8.1 - prazo de amortização de 180 (cento e oitenta) meses, contado a partir do término da 
carência. 

8.2 - As prestações serão pagas mensalmente, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias após o 
término do prazo de carência previsto no item 7, sendo calcul?das de acordo com o Sistema 
francês de Amortização -.Tabela Price. 

CLÁUSULA NONA - GARANTIA 

9 - Em garantia do Empréstimo ora concedido e das demais obrigações contraídas neste 
contrato, o MUTUÁRIO, nos termos da Lei Municipal n.0 8.136, de 06.04.98, vincula ao AGENTE 
FINANCEIRO, até o limite do saldo devedor atualizado, as receitas provenientes do.Fundo de 
Participação dos Municípios -FPM. 

9.1 - Ocorrendo inadimplência por parte do Mutuário, o AGENTE FINANCEIRO solicitará ao 
Banco do Brasil a retenção dos recursos, não efetuando o repasse ao beneficiário, destinando-o 
à quitação do encargo, nos termos do ACORDO OPERACIONAL, firmado entre a CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO DO BRASIL S/A, regulamentando esse procedimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA - TAXA DE RISCO DE CRÉDITO 

1 O É devida pelo MUTUÁRIO ao AGENTE FINANCEIRO, a taxa de risco de crédito, 
correspondente a 0,6% a.a. (seis décimos por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor 
é:Jtualizado do valor contratado. 

10.1 - A cobrança da taxa de que trata este subitem, ocorrerá, mensalmente, após o 1 ° 
(primeiro) desembolso do Cronograma que constitui o ANEXO I do presente Instrumento, 
juntamente com as prestações do MUTUÁRIO, na sua respectiva data eleita. 

. ,. j, 

10.2 - O AGENTE FINANCEIRO realizará, anualmente, avaliação econômico-financeira do 
MUTUÁRIO, de forma a identificar seu "rating". 

10.3 O MUTUÁRIO encaminhará ao AGENTE FINANCEIRO, até 30(trinta) de junho de cada 
ano, a documentação necessária para realização da avaliação citada no item anterior. 

10.4 - Em função de eventual alteração no "rating" do MUTUÁRIO, por ocasião da avaliação 
. econômico-financeiro mencidna'da no item 10.2, o percentual da taxa de risco de crédito, ~ 

ajustada no item 10 deste Instrumento, poderá sofrer variação, de forma que o valor cobrado 
mantenha-se adequado à situação atual e preservand0 o interesse o AGENTE FINANCEIRr

1 
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10.5 No caso de não atendimento pelo MUTUÁRIO, do disposto no subitem 10.3 acima, o 
AGENTE FINANCEIRO aplicará a todas as operações de crédito firmadas em acordo com a 
metodologia constante neste Instrumento, item 1 O desta Cláusula, o maior percentual de taxa de 
rjsco de crédito admitido para cobrança pelo AGENTE FINANCEIRO. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - REMUNERAÇAO DO AGENTE FINANCEIRO 

11 - A remuneração do Agente Financeiro é cobrada mensalmente, juntamente com os juros na 
carência, da seguinte forma;., 

- na fase de carência: equivale a 2% (dois por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor 
da operação de crédito, paga juntamente com os juros de carência; 
- · na fase de retorno: equivale a 1 % (um por cento) ao ano, incidente sobre o saldo devedor da 
operação de crédito, paga juntamente com a prestação de amortização e juros. 

O valor da remuneração do Agente Financeiro poderá ser revisto a partir da apreciação pelo 
Conselho Curador do FGTS de relatório resultante de auditoria que faça levantamento dos 
custos dos Agentes Financeiros, relativos às operações do FGTS. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SUSPENSÃO DOS DESEMBOLSOS 

12 - O AGENTE OPERADOR e o AGENTE FINANCEIRO poderão, a qualquer momento, 
mediante comunicação por escrito ao MUTUÁRIO ou AGENTE PROMOTOR, suspender os 
desembolsos, na hipótese de ocorrer e enquanto persistir qualquer das seguintes circunstâncias: 
a) mora no pagamento de importâncias devidas por força de qualquer Contrato celebrado pelo 
MUTUÁRIO com o AGENTE OPERADOR ou com o AGENTE FINANCEIRO, 
independentemente da aplicação das cominações nele previstas; 
b) irregularidade de situação do MUTUÁRIO perante o FGTS; 
c) qualquer ato, processo ou circunstância que possa reduzir a livre administração do 
MUTUÁRIO ou a capacidade de disposição de seus bens; 
d) inadimplemento, por parte do MUTUÁRIO, de qualquer obrigação assumida com o AGENTE 
OPERADOR ou AGENTE FINANCEIRO no Contrato; 
~ atraso ou falta de comprovação dos pagamentos efetuados com os recursos bbtidos do 
AGENTE OPERADOR ou do AGENTE FINANCEIRO; : -, 
f) alteração de qualquer das disposições das leis municipais ou estaduais, relacionadas com os 
empréstimos, com a execução e com o funcionamento do empreendimento financiado, que 
contrarie, direta ou indiretamente, o ajustado no contrato e nos demais a ele vinculados; 
g) qualquer outra circunstância que torne improvável ou inseguro o integral cumprimento pelo 
MUTUÁRIO das ob_rigações assumidas no Contrato ou na realização dos objetivos para os quais 
foi concedido o financiamento ; 
~) na ocorrência de fato superv~niente que venha afetar~ rznte dos recursos (FGTS); 
i)) inexistência das placas de obras do empreendimento("' \ .. 

\ 
, f J () 

/! 

{ ,· 
' I 

I 
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. ·' CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ACOMPANHAMENTO 
. , 

• - ,;·:· / ._:' ·i ·. 13.- Sem que lhe possa ser atribuída responsabilidade de qualquer natureza, fica assegurado ao 
.' :·/ . . : ·· AGENTE OPERADOR e ao AGENTE FINANCEIRO o direito de acompanhar o inteiro 
... \'...i~. 1 : ,: cumprimento do contrato, obrigando-se o MUTUÁRIO a facilitar aos fiscais credenciados o 
· ·.· '·\; ·;:., .. :. acesso a todos os documentos e serviços, a fornecer as inforfT!ações e elementos que lhe forem 

·, , . (: t: -.' .- :: solicitados e a cumprir as determinações_ que lhe forem feitas, tudo dentro dos prazos 
1 

: 1·. , .: estabelecidos nas respectivas notificações . . ·, . 

. '' 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - LIQUIDEZ E CERTEZA DA DIVIDA 

14 - Os comprovantes de entrega das parcelas de crédito valerão para o efeito de ficarem 
expressamente asseguradas a certeza e a liquidez da dívida do MUTUÁRIO, s:iuanto ao 
principal, ao qual serão acrescidas quaisquer importâncias vencidas e não pagas, devidamente 
atualizadas, e quaisquer acessórios convencionados ou legalmente admitidos. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VENCIMENTO ANTECIPADOÍRESCISÃO 

15 - São motivos de vencimento antecipado da dívida e rescisão do Contrato, a critério do 
AGENTE OPERADOR e/ou AGENTE FINANCEIRO, tornando-se, desde logo, exigíveis o 
principal, juros e demais obrigações contratualmente ajustadas, independentemente de aviso ou 
notificação judicial ou extrajudicial, além dos previstos nos Art.s 762 e 954 do Código Civil, os 
seguintes casos: 
a) inexatidão ou falsidade das declarações prestadas, relacion_adas com o empréstimo/repasse 

concedido pelo AGENTE OPERADOR e/ou AGENTE FINANCEIRO; 
b) inadimplemento de qualquer das obrigações estipuladas neste contrato; 
e) modificação ou inobservância do projeto e demais documentos aceitos e integrantes do 
processo respectivo, formalizado no AGENTE FINANCEIRO, sem o seu prévio e expresso 
consentimento; 
d) retardamento ou paralisação das obras; 
e) decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado do mês previsto contratualmente para o 
primeiro desembolso, sem que o mesmo tenha sido realizado em decorrência de causa gerada 
ou aceita pelo MUTUÁRIO; . 
f) quando o valor das obras/serviços, previsto no presente contrato, for inf~r1or' ao valor 
resultante do procedimento licitatório e, até à data da realização do primeiro desembolso, não for 
efetivada a rerratificação contratual, por proposta do MUTUÁRIO e após prévio exame e 
aceitação pelos AGENTES FINANCEIRO e OPERADOR, com vistas ao aumento da 
contrapartida; . 
g) se a suspensão dos desembolsos não for medida suficiente para assegurar o regular 
cumprimento das·obrigações assumidas. 
h) qualquer proceçlimento judicial que venha a atingir a garantia oferecida; 

' ' 

PARÁGRAFO ÚNICO - Caso o presente Instrumento venha a ser rescindo por qualquer dos 
motivos acima citados, o MUTUÁRIO deverá ressarcir o AGENTE FINANCEIRO das despesas 
operacionais decorrentes da análise, aprovação e contratação da operação de crédito, limitado à 
·até 1 o/o (hum porcento) do valor de Empréstimo constante do presente Contrato. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ORDEM DE PREFERÊNCIA NOS PAGAMENTOS 

16 - Todos e quaisquer pagamentos efetuados serão levados à conta de débitos existentes, na 
seguinte ordem preferencial : a) multas; b) juros vencidos; c) amortização. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - IMPONTUALIDADE 

· 17 - Ocorrendo inadimplência de qualquer obrigação de pagamento, a quantia a ser paga será 
reajustada e adicionada de.encargos conforme segue: 

• a) reajuste com base no índice referido na Cláusula Sexta, proporcional aos dias compreendidos 
entre o do vencimento da obrigação e o do pagamento; 
b) juros remuneratórios calculados com a taxa referida na Cláusula Quinta, proporcionais aos 
dias compreendidos entre o do vencimento da obrigação e o do pagamento; . 
c) juros de mora calculados com a taxá de 1 % ao mês, inclusive sobre os juros remuneratórios 
referidos na alínea "b" desta Cláusula, proporcionais aos dias compreendidos entre o do 
vencimento da obrigação e do pagamento. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA- PENA CONVENCIONAL 

18 - No caso de vencimento antecipado da dívida e de sua cobrança judicial ou extrajudicial , o 
MUTUÁRIO pagará ao AGENTE OPERADOR a pena convencional de 10% (dez por cento) 
sobre a importância devida, independentemente da aplicação de outras cominações legais 
cabíveis. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA/AMORTIZAÇÕES 
EXTRAORDINÁRIAS . 

19 - O MUTUÁRIO poderá liquidar sua dívida antecipadamente ou efetuar amortizações 
extraordinárias mediante prévia comunicação ao AGENTE FINANCEIRO de sua intenção. Nesse 
caso, o valor do abatimento decorrente da amortização/liquidação será precedido de atualização 
pró rata do saldo devedor na forma estabelecida na Cláusula Sexta. 

. -,, ' 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - OBRIGAÇÕES DO MUTUÁRIO 

20 - Constituem obrigações do MUTUÁRIO, independentemente de outras previstas no contrato 
e nas normas do Conselho Curador do FGTS, do AGENTE OPERADOR e do AGENTE 
FINANCEIRO: 

a) acompanhar e fiscalizar a ,fJel aplicação dos recursos oriundos do contrato de empréstimo 
·para os fins nele previsto, comunicando ao AGENTE FINANCEIRO imediatamente e por escrito 
quaisquer irregularidades que venha a identificar; 
b) responsabilizar-se pelo retorno ao AGENTE FINANCEIRO do empréstimo ora concedido, nos 
prazos e condições estabelecidos no pres,ente instrumentar 



l7SPn3 

CAll(A ECONÔMICA FEll)ERAl 

c) fazer consignar em seus orçamentos, ou mediante crédito adicional, em épocas próprias, as 
dotações necessárias ao pagamento do principal, atualizações monetárias, juros e taxas 
devidos; 
d) pagar todas as importâncias devidas por força deste contrato em Agência do AGENTE 

· FIANANCEIRO, em especial aquelas em que der causa, por inadimplemento, previstas na 
Cláusula Décima Sétima; 
e) contabilizar os recursos recebidos no presente contrato, a ele fazendo referência, tendo como 
contrapartida conta adequada do passivo financeiro, com subcontas identificadoras; 
f) arquivar em sua contabilidade analítica, todos os documentos comprobatórios das despesas 
com a execução do empreendimento, depois de identificados com o nº deste contrato, os quais 
permanecerão à disposição do AGENTE OPERADOR e do AGENTE FINANCEIRO; 
g) na ocorrência de licitação, consignar no edital que as empresas participantes não poderão ter 
restrições junto ao AGENTE OPERADOR; 
h) apresentar ao AGENTE FINANCEIRO , a critério deste ou quando por este exigido, relatórios, 
dados, informações, balancetes financeiros e/ou prestações de contas, instruídos com a 
documentação comprobatória, relacionados ao presente contrato; 
i) utilizar os bens e serviços adquiridos com os recursos do repasse, exclusivamente para os fins 
estipulados no contrato; 
j) fornecer, sempre que solicitadas pelo AGENTE FINANCEIRO, informações sobre a execução 
das obras e o cumprimento de outras estipulações contratuais; 
1) assegurar a execução das obras, conforme pactuado neste contrato, promovendo licitação, na 
forma da legislação em vigor, observadas as especificidades ·do empreendimento, com vistas à 
obtenção do melhor resultado; 
m) coordenar a participação de todos os envolvidos na execução do empreendimento de forma 
a assegurar sincronismo e harmonia na implementação do projeto e na disponibilização dos 
recursos necessários à sua execução; 
n) responsabilizar-se pela execução do Trabalho de Participação Comunitária e Educação 
Sanitária junto à população beneficiária, nos termos dos procedimentos operacionais 
estabelecidos pelo AGENTE OPERADOR. 

· CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DECLARAÇÃO 

21 - O MUTUÁRIO declara-se de acordo com os custos das obras relativas aos projetos 
aprovados pelos AGENTES FINANCEIRO e OPERADOR, limitados ao valor contra.tado . 

• • , 1 . , 
21.1 - O MUTUÁRIO declara, ainda, que se responsabilizará e assumirá qualquer ônus relativos 
a questões de natureza fundiária que se referirem ao presente Contrato, desde que as mesmas 
não estejam previstas na proposta de financiamento aprovada pelos AGENTES FINANCEIRO e 
OPERADOR. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - NOVAÇÃO 
' 

22 - Qualquer tolerância, por parte dos AGENTES FINANCEIRO e OPERADOR, pelo não 
cumprimento de quaisquer das obrigações decorrent?-s deste contrato, será considerada como 
ato de liberalidade, não se constituindo em nevação ou procedimento invocável pelo 

MUTUÁRIOr J/ 
. / J (~.-

'! f 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - NORMAS COMPLEMENTARES 

23 - Aplicam-se, no que couber, ao Contrato de financiamento, as normas gerais do Conselho 
Curador do FGTS, dos AGENTES OPERADOR e FINANCEIRO para suas operações de 
financiamento, inclusive as estabelecidas na Resolução CCFGTS nºs 246 e 250, na IN MPO nºs 
04 e 08/97 e na Circular CAIXA nº 087/97, com suas posteriores alterações, pelas quais o 
MUTUÁRIO declara conhecer e se obrigam a cumprir. 

CLÁUSULA V IGÉSIMA QUARTA-PLACA DE OBRA • 

24 - O MUTUÁRIO é obrigado à afixar placa de obra, conforrne modelo definido pela CAIXA, 
_Agente Operador, placa esta a ser fixada em local bem visível ao público, preferencialmente, na 
entrada principal da intervenção. • 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA-CONDIÇÃO RESOLUTIVA 

25 - Compromete-se o MUTUÁRIO a adotar, até a liberação da primeira parcela, sob pena de 

rescisão do contrato, as seguintes providências: 

- Apresentação da ART do projeto; 

- Apresentação e aprovação do Projeto Executivo do Trabalho Social; 

- Dimensionamento da equipe técnica compatível com o Trabalho Social a ser 

desenvolvido; 

- Manifestação do Órgão do Meio Ambiente, quanto ao licenciamento ambiental do 

empreendimento. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - ENCAMINHAMENTO/REGISTRO 

26 - O MUTUÁRIO se obriga a encaminhar cópia do Contrato ao Tribunal de . Contas do 
respectivo Município, para conhecimento, comprometendo-s·e à apresentar , ~o· AGENTE 
FINANCEIRO a competente prova da realização desse ato, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
contar de sua assinatura. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - SUCESSÃO E FORO DO CONTRATO 

27 - As partes aceitam este Instrumento tal como está redigido e se obrigam. por si e seus 
~ucessores, ao fiel e exato cumprimento do que ora ficou ajustado, estabelecendo-se como foro, 
com privilégio sobre qualquer outro, para conhecimento e solução de toda e qualquer questão 
decorrente da sua interpretação ou execução, o da S,eção Judiciária da Justiça Federal com 
jurisdição sobre o empreendimento objeto ,deste Contratar 

' 1 
// 

., 
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ANEXO I 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

X Cronograma Inicial 
Reprogramação 

! . 

APF Nº 0075.336-01 . EMPREENDIMENTO: REGIONAL V Município: Fortaleza/CE 

Finalidade : Execução de u9iclades hidro-sanitárias na Regioral V {PROSANEAR). 

VALOR LIBERADO ATE A LIBERAR 
R$ R$ 5.103.414,00 

EMPRESTIMO R$ CONTRAPARTIDA R$ . 
5.103.414,00 734.431,00 

DESEMBOLSO 

MES ANO FGTS (87,42%) P.M.F.(12,58%) 

SEI 98 
OUl 98 
NOV 98 
Ut.L 98 
JAN 99 
FEV 99 
MAR 99 
ABR 99 
MAIO 99 
MAIO 99 
JUN 99 
JUL 99 

AGO 99 
S1:::1 99 
our 99 
NOV 99 

1998 
1999 

TOTAL 
-~ 

Data: ... 
•.• 

MUTUf.RIO 
:' ·; 

i_/' / 

61.04::S,00 10.178,00 
61.043,00 10.178,00 

327.736,00 . 54.642,00 
317.221,00 41 .222,00 
317.221,00 41.222,00 
317.221,00 41.222,00 
317.221,00 41.222,00 
317.221,00 41.222,00 
31 /.221,00 41.222,00 
479.346,00 79.919,00 
479.346,00 79.919,00 
431.804,00 60.326,00 
431.804-,00 60.326,00 
431.804,00 60.326,00 
431.804,00 60.326,00 

64.358,0U 10.959,00 

TOTAL POR EXERCÍCIO 
767.043,00 116.220,00 

4.336.371,00 618.211,00 
5.103.414,00 734.431,00 

INVESTIMEI-.JTO R$ 
5.837.845,00 

( 100%) 

71.221,00 
71.221,00 

382.378,00 
358.443,00 
358.443,00 
358.443,00 
358.443,00 
358.443,00 
358.443,00 
559.265,00 
559.265,00 
492.130 ,00 
492.130,00 
492:130,00 
492.130,00 

75.317,00 
' .• , . , 

883.263,00 
4.954.582,00 
5.837:845,00 

p 

30030 
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E. por estarem assim acordes, firmam na presença das testemunhas abaixo o presente 
Instrumento em 03 (três) vias de igual teor. 

Fortaleza, 20 de julho de 1998 

PELO AGENTE PERADOR 
Nome: CARLOS ALBERTO MOURÃO CAVALGANTE 
CPF: 136.103.843-87 

PELO AGENT FINANCEIRO 
Nome: CARLOS ALBERTO MOUR O CAVALGANTE 
CPF: 136.103.843-87 

PELO MUTUÁ~l0 
Nome: JURAél )ÍIE RA DE }(GALHÃES 
CPF: 000.14~f2Q3163 

TESTEMUNHAS 

Nome: ANTÔNIO 
CPF: 103.147.1 

Nome: ODILON IR SOARES 
CPF: 170.520.1 ~3 
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CAIXA ECONÓNtlCA FEDERAL 

CR ENI 095 /99 . Fortaleza, 04 OUT 99 
Escritório de Negócios Institucional Fortaleza Sul 
Setor Público 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente - SMDT 

• 
Assunto: Alteração de Metas Físicas e Aumento de Contrapartida 
Ref.: CT N.º 75.3~6-01 / Regional V 

Senhor Secretário 

1 Com referência ao pleito da Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF, 
informamos, pela presente, que a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
procedeu à Alteração de Metas Físicas e Aumento de Contrapartida 
relativas ao CT N.º 75.336-01/Regional V de 20.07.98, destinado às obras 
de melhoria de condições de moradia de 4. 700 famílias residentes em 
bairros da Regional V, no município de Fortaleza, neste Estado. 

2 Remetemos, em anexo, para os devidos fins, os novos elementos 
reprogramados, em substituição aos anteriormente aprovados. 

Atenciosamente ! ) -----··· · 
qJj: 

ODILON Ptt!ttlRES 
Gerente da Mercado 

: L\ 
JURANDIR ~~TIAGO 
Superintenderite de Negócios 
Substituto Eventual 

Anexo: Quadro de Composição do Investimento 
Cronograma Físico-Financeiro " 
Cronograma de Desembolso 

.. ,, 

,•, 
1 



QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTO - QCI 

EMP~EENDIMENTO: Execução de Unidade Hidro-Sanitárias na Regional V 
MUTUÁRIO: Prefeitura Municipal de Fortaleza 
PROGRAMA: PRÓ-SANEAMENTO 
MODALIDADE:PRÓSANEAR 

,FINALIDADE: Construção de unidades hidro-sanitárias,instalação àe água e esgoto, ações. 
1 
de educação sanitária e complemento de microdrenagem 

PRAZO: 15 meses 
INICIO: 

~·~-t7~:J:~~· .... .- ·.-~ ·~·/ 'c_:i j~~~~yi~f.j~Vi~:' .. -· .. ~i~::;~ 

jit~i:i1 .~f~~f~' ::f~ii:~~j~~tf~t{[tt}tl.fg1~1~~1 
População a ser beneficiada 

TÉRMINO: 

PQUE. SÃO JOSÉ IPQUE.St" ROSAi MARAPONGA 

1.000 2.000 4.000 

BOM 

JARDIM 

3.450 

GRANJA 'GRANJA 
PORTUGAL LISBOA 

2.600 

... 

CANIDEZINHO 

1.525 13.900 

SIQUEIRA 
1.350 

MONDUBIM 

2.15() 

POPULAÇÃI 

TOTAL 

31.Si 
DISCRIMINAÇÃO 

.. . 
,;; .: .. ,:·:_,;;; .~~ .:--,: ; :l<· ~ •; 

1 IÁGÜA 

t~ ~ .: . ;,:·_,:;:~ ~~: ~:_°".j ._·, 
. . . . ,. 

~-~tt·":'~-:~; \·.~~/.-; ."; · ~;i=rr~·;:~~~~:{:~:--=!·:~~:~i: J ~~.-.~~-~:.;<;:;~::~:5 ~{:~:};r:.~ 1.~t": ·:.:1~;~~:~~~--lr:~:.: .. D~}~t3}5.:.!·~~ i-~~/::~/ =-_::_ ~ ;,··J',ú.·:.::::~ ·,}; .. . ··:·. ,·\?·:~i:\~ ~-~-?~~·-;·. TOTAL_iR$) 
51.340,00 47.000,00 

2 IESGOTO 172.901,00 900.000,00 
3 l!nst. Hidráulica - sanitária intra Domiciliar(kit) 57.800,00 . 
4 !Educação Sanitá~ 66.298,00 99.210,00 
5 IMicrodrenagem 254.602,00 , __ 203.459~_ 4!1_.536~0-0 , -
SILixo 

1 !Contenção de encostas 

A !CUSTO DIRETO 

3 IRAP • = Ax(de 0,00 a 0,04) 

~ !TOTAL DO INVESTIMENTO=A+B 

O ICONT.PARTIDA ( 18,90 % de C} 

: !FINANCIAMENTO (81 ,10 % de C) 

.. RAP - Remuneração do Agente Promotor 

~-

\ 

116.0SO,00 

-

28.863,00 

81.421,00 90.500,00 3~6.311,1 
1.200.000,00 . 86.980,00 2.359.13_81,I 

600.000,00 110.500,00 668.300,1 
263.085,00 26.551,00 40.693,00 622.700,0 

1.285.892,00 2.205.489,0 

6.142.S81p 

!_50.000,0 

6.292.681,0 

1.189.267,0 
5.103.414,0 

~ :~ ~ 1. Co...;cJ.cc..,..lz, 
Anelis'> Ramalho Gurg61 Covolcama 

Engenheiro Cívil - CAEA 8250-0 

''hefe do úislrito d~ />.s::b ténciG Social 
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FEDERAL 

CR 0120/00 Fortaleza, 04 SET 2000 
Escritório de Negócios Fortaleza Sul 
Gerência de Desenvolvimento Urbano 

Prefeitura Municipal de Fortaleza - PMF 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente - SMDT 

Assunto: Prorrogação do Prazo de Carência 
Ref.: CT Nº 75.336-01/ REGIONAL V - PROSANEAR 

Senhor Presidente 

1 Com referência ao pleito da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Territorial e Meio Ambiente - SMDT, informamos, pela presente, que a CAIXA 
ECONÕM ICA FEDERAL procedeu à prorrogação do prazo de carência relativa 
ao CT Nº 75.336-01 - REGIONAL V/ PROSANEAR de'20.07:98, destinado à 
melhoria das condições de moradia de 4.700 famílias residentes em bairro da 
Regional V, no Município de Fortaleza/CE. 

1.1 O novo prazo de carência expirará em 03.04.2001 ficando o prazo de 
amortização em 170 meses. 

2 Remetemos, em anexo, para os devidos fins, os novos elementos 
reprogramados, em substituição ao$ aríteriormente aprovados. 

Atenciosamente 

JOSÉ F~ VIO u·cA 
Geren1 De enlÍolvimento Urbano 

{\ . . - ! . t·; 1 

\D . :-ct.t·· r 
JURANDl~-VIEl~SANTIAGO 
_Superinterjdente de Negócios 

. _Substituto Eventual 

Anexos: Cronograma Físico-Financeiro 
Cronograma de Desembolso 

. ; -
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::,:~: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO 

GLOBAL: X )I{ INDIVIDUAL: ,,,. 
Programa: PRÓ-SANEAMENTO .. Modalidade: PRÓ~SANEAR 
Empreendimento: Construção de unid. Hidro-Sànitária; ações de educação sanitári; água esgoto; e complemento de micro-drenagem 
Agente Financeiro: Caixa ~conõmica Federal Valor: R$6.292.681,00 
Agente Promotor: Prefeiturà Municipal de Fortaleza Início da Obra: __ / __ / __ _ 

Item 1 Serviços Peso Valores .. 
MESES .. 

/ · alt: mai/2000 JUN JUL AGO SET OUT NOV 
1 AGUA 

. 
.-it 1 ,61 101.000,00 89,50 10,50 . - . - -

2 ESGOTO 41,49 2.610.899,70 39,38 
3 lnsl.Hidr. Sanit. ::-_,1,11 702.592,30 57,38 

12,06 12,83 4,98 7,28 8,81 8.81 
13,96 13,96 7,35 7,35 

4 Educação Sanit. ,,{8,31 522.700,00 38,26 6,86 6,86 , 6,86 6,86 I 6,861 6,86 
5 Micro-drenagem ,:35,05 2 .205.489,00 100,00 - - .. - 1 1 

6 RAP \\2,38 150.000,00 38,16 
Total Simples foo,oo 6.292.681,00 63,31 
Total Acumulado · · .~·~7il~,'": . 63,31 

6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 6,87 
7,47 7 ,62 3,62 4,57 4,39 4,39 

70,78 78,39 -.. ,· 82,01 86,59 90,98 95,36 

DEZ 

-
5.87 

6.86 

6 .87 

3.17 

98.53 
VALORR$ . \-tà~!/1 · .. 6.292.681,0Q_ 3.964.002,23 469.822,85 479.218,16 227.796,18 287.796,18 276.161,66 276.161,68 199.398.68 
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Resolução 67/04 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. 1572/0C-BR 

entre o 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

eo 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

com garantia da 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

Programa de Transporte Urbano de Fortaleza 

19 de dezembro de 2006 

LEG/OPRl/IDBDOCS: 23114$ 



) 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

INTRODUÇÃO 

Partes, Obieto, Elementos Integrantes. Órgão Executor. Garantia 

1. PARTES E OBJETO DO CONTRATO 

CONTRATO celebrado no dia 19 de dezembro _de 2006 entre o MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, a seguir denominado "Mutuário", e o BANCO INTERAMERICANO · DE 
DESENVOLVIMENTO, a seguir denominado "Banco", para cooperar na execução de um 
programa, a seguir denominado "Programa", que consiste em melhorar o acesso, segurança e 
eficiência do sistema de transporte público urbano de- Fortaleza. O Anexe A apresenta- os 
aspectos mais relevantes do Programa. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRATO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS 
GERAIS 

(a) Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Normas Gerais e os Anexos 
A, B e C, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das Disposições Especiais, dos 
Anexos ou do Contrato de Garantia não concordar ou estiver em contradição com as Normas 
Gerais, prevalecerá o disposto nas Disposições Especiais, no Anexo respectivo ou no Contrato de 
Garantia, conforme o caso. Quando existir discrepância ou contradição entre estipulações das 
Disposições Especiais ou dos Anexos ou do Contrato de Garantia, será aplicado o princípio de 
que a disposição específica prevalece sobre a geral. 

(b) As Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposições de 
procedimento relativas à aplicação das cláusulas sobre amortização, juros, comissão de crédito, 
inspeção e supervisão, desembolso, bem como 011tras disposições :relacionadas com a execução -
do Programa. As Normas Gerais incluem também definições de caráter geral. 

3. ÓRGÃO EXECUTOR 

As partes concordam que a execução do Programa e a utilização dos recursos do 
financiamento do Banco serão efetuadas pelo Mutuário , por intermédio da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Urbàno e Infra-estrutura - SEINF, que para os fins deste Contrato será 
denominada indistintamente "Mutuário" ou "Órgão Executor". 

4. GARANTIA 

Este Contrato fica sujeito à condição de que a República Federativa do Brasil, a seguir 
denominada "Fiador", garanta, solidariamente e em condições que o Banco considere 
inteiramente satisfatórias, as obrigações de pagamento contraídas pelo Mutuário e assuma 
diretamente as que lhe correspondam de acordo com o Contrato de Garantia. 
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CAPÍTULO! 

Custo, Financiamento e Recursos Adicionais 

CLÁUSULA 1.01. Custo do Programa. O custo total do Programa é estimado em quantia 
equivalente a cento e quarenta e dois milhões de dólares dos Estados Unidos da América 
(US$142.000.000). Salvo disposição em contrário neste Contrato, o termo "dólares" significa a 
moeda de curso legal nos Estados Unidos da América. 

CLÁUSULA 1.02. Valor do Financiamento. (a) Nos termos deste Contrato, o. Banco 
compromete-se a conceder ao Mutuário, e este aceita, um financiamento, a segnir denominado 
"Financiamento'.', a débito dos recursos do Mecanismo Unimonetário do capital ordinário do 
Banco, até um montante de oitenta e cinco milhões duzentos mil dólares (US$85 .200.000), que 
façam parte dos referidos recursos. As quantias desembolsadas a débito deste Financiamento 
constituirão o "Empréstimo". . ,;) 

(b) O Mútuo será um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário .com Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR e poderá ser alterado para um Empréstimo do Mecanismo Unimpnetário com 
Taxa de Juros Ajustável somente se o Mutuário e o Fiador decidirem realizar esta alteração de 
acordo com o estipulado na Cláusula 2.03 destas Disposições Especiais e no Artigo 4.0l(g) das 
Normas Gerais. 

CLÁUSULA 1.03. Disponibilidade de Moeda. Não obstante o disposto nas cláusulas 1.02 e 
3.01 (a), se o Banco não tiver acesso à Moeda Única pactuada, este, em consulta com o 
Mutuário, desembolsará outra Moeda Única que julgue apropriada. O Banco poderá continuar 
efetuando os desembolsos em outra Moeda Única que julgue apropriada enquanto continuar a 
falta de acesso Moeda Única pactuada. A amortização do Empréstimo pelo Mutuário será feita 
na Moeda Única desembolsada, com os encargos financeiros que correspondam a essa moeda. 

CLÁUSULA 1.04. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais que, de acordo 
com o Artigo 6.04 das Normas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer oportunamente para 
a completa e ininterrupta execução do Programa, é estimado em quantia equivalente a cinqüenta 
e seis milhões oitocentos mil dólares (US$56.800.000), sem que esta estimativa implique 
limitação ou redução da obrigação do Mutuário de acordo com o referido Artigo. 

CAPÍTULO II 

Amortização; Juros, Inspeção e Supervisão e Comissão de Crédito 

CLÁUSULA 2.01. Amortização. O Empréstimo deverá ser amortizado pelo Mutuário 
mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto possível iguais. A 
primeira prestação deverá ser paga no dia 15 de junho de 2012, de acordo com o disposto no 
Artigo 3.01 das Normas Gerais, e a última prestação até o dia 15 de dezembro de 2026. 

CLÁUSULA2.02. Juros. (a) O Mutuário pagará juros sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo a uma taxa que será determinada de acordo com o estipulado no Artigo 3.04 das 
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:t-:o.rmas Gerais para um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada 
na LIBOR. O Banco notificará·ao Mutuário, tão logo seja possível, depois de detenninar a taxa 
de juros aplicável durante cada Trimestre ou Semestre, conforme o caso. Se o Mutuário decidir 
alterar sua escolha da taxa de juros para o Mecanismo de Moeda Única, confonne o estipulado 
na Cláusula 2.03 destas Disposições Especiais e no Artigo 4.0l(g) das Normas Gerais, o 
Mutuário pagará juros a uma taxa que se determinará de acordo com o estipulado no Artigo 3.04 
das Normas Gerais para um Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros 
A1us~veL 

(b) Os juros serão pagos ao Banco semestralmente nos dias 15 dos meses de junho e 
dezembro de cada ano, a partir de 15 de junho de 2007, de acordo com o previsto no Artigo 3.01 
das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 2.03 Confirmação ou opção para alterar a alternativa de taxa de juros 
aplicável ao Financiamento. De acordo com o disposto no Artigo 4.0l(g) das Normas Gerais, o 

.! Mutuário, com o consentimento por escrito do Fiador, deverá confirmar para o Banco, por 
escrito, como condição prévia ao primeiro desembolso do Financiamento, sua decisão de manter -
a opção de taxa de juros aplicável ao Financiamento confonne o estipulado nas Cláusulas l .02(b) 
e 2.02(a) destas Disposições Especiais, ou sua decisão de modificar sua opção pela taxa de juros 
selecionada para a alternativa de Taxa de Juros Ajustável. Uma vez que o Mutuário tenha 
exercido sua opção, de- acordo com o estipulado no Artigo 4.0l(g) das Normas Gerais, a 
alternativa de taxa de juros aplicável ao Financiamento. não poderá ser alterada novamente, em 
nenhum momento durante a vigência deste Contrato de Empréstimo. 

CLÁUSULA 2.04. Recursos para inspeção e supervisão geral. Durante o período de 
desembolsos, não serão reservados recursos do Financiamento para atender despesas de inspeção 
e supervisão gerais, salvo se · o Banco estabelecer o contrário durante tal período, em 
conseqüência da revisão que efetua semestralmente sobre os encargos financeiros dos 
empréstimos que concede e notificar ao Mutuário a respeito. Em nenhum caso, para atender as 
referidas despesas em um semestre determinado, poderão destinar-se recursos superiores a l % 
do valor do Financiamento, dividido pelo número de semestres compreendido no prazo original 
de desembolsos. 

CLÁUSULA 2.05. Comissão de crédito. O Mutuário pagará uma Comissão de Crédito de 
0.25% ao ano, conforme o estabelecido no Artigo 3.02 das Normas Gerais. Este percentual 
poderá ser modificado semestralmente pelo Banco, sem que, em caso algum, possa exceder o 
percentual previsto no mencionado Artigo. 
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CAPÍTULO III 

Desembolsos 

CLÁUSULA 3.01. Moedas dos desembolsos e utilização dos recursos. (a) O 
Financiamento será desembolsado em dólares que façam parte do Mecanismo Unímonetário dos 
recursos do capital ordinário do Banco, para pagar bens, obras e serviços adquiridos mediante 
licitação internacional e para os outros propósitos indicados neste Contrato. 

(b) Os recursos do Financiamento serão utilizados somente para o pagamento de 
bens, obras e serviços originários dos países membros do Banco. 

CLÁUSULA 3.02. Condições especiais prévias ao primeiro desembolso. O primeiro 
desembolso do Financiamento está condicionado a que o Mutuário cumpra, de forma que o 
Banco considere satisfatória, além das condições prévias estipuladas no Artigo 4.01 das Normas 
Gerais, os seguintes requisitos: 

(a) a contratação e entrada em operação da empresa de consultoria que prestará 
assessoria à UGP; 

(b) a contratação de uma Entidade responsável pela execução do monitoramento da 
poluição sonora, nos termos acordados com o Banco estabelecendo suas 
respectivas obrigações na execução do Programa; 

( c) a publicação e entrada em vigor dos dispositivos legais apropriados para 
estabelecer a implementação do novo Sistema de Compensação Tarifária do 
Município de Fortaleza, em modelo aceitável para o Banco; e 

( d) a apresentação do modelo de Edital, nos termos acordados com o Banco, para a 
licitação das concessões dos serviços de transporte nas áreas operacionais 
definidas pelo Programa. 

CLÁUSULA 3.03. Reembolso de despesas a débito do Financiamento. Com a 
concordância do Banco, dos recursos do Financiamento poderá ser utilizada até uma quantia 
equivalente a sete milhões quinhentos mil dólares (US$7.500.000) para reembolsar despesas 
efetuadas com o Programa para obras. Essas despesas devem ter sido efetuadas antes de 25 de 
agosto de 2004, mas após 25 de fevereiro de 2003, desde que se tenham cumprido requisitos 
substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. Fica entendido que, com a 
concordância do Banco, os recursos do Financiamento também poderão ser utilizados para 
reembolsar despesas efetuadas ou financiar as que se efetuem com o Programa a partir de 25 de 
agosto de 2004 e até a data do presente Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados 
requisitos. 

CLÁUSULA 3.04. Prazos para o início material das obras e para o desembolso final do 
Financiamento. ( a) O valor total dos recursos do Financiamento não poderá ser desembolsado 
em um prazo inferior a três (3) anos contados a partir da data de vigência deste Contrato. 
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(b) O prazo para o início material das obras compreendidas no Programa será de três 
anos e meio (3,5) contados a partir da vigência do presente Contrato. 

( c) O prazo para finalizar todos os desembolsos da parte do Financiamento, inclusive 
da parte que corresponda às obras materialmente iniciadas de acordo com a alínea (b) desta 
cláusula, será de 5 anos, contado a partir da vigência do presente Contrato. 

CLÁUSULA3.05. · Fundo Rotativo. (a) Para efeito do estabelecido no Artigo 4.07 (b) das 
Normas Gerais, o montante do Fundo Rotativo não excederá a 5% do valor do Financiamento. 

(b) Os relatórios e demonstrações financeiras referentes à execução do Programa que 
o Mutuário deverá apresentar ao Banco, conforme o artigo 7.03 das Normas Gerais, deverão 
incluir a informação contábil-financeira sobre a administração dos recursos do Fundo Rotativo 
de acordo com as normàs exigidas pelo Banco. 

CAPÍTULO IV 

Execução do Programa 

CLÁUSULA 4.01. Disposições relativas a preços e aquisições. (a) Com os recursos do 
Financiamento, os bens adquiridos e as obras e serviços correlatos contratados estarão sujeitos 
aos Procedimentos para Licitações que figuram como Anexo B deste Contrato. Quando o valor 
estimado dos bens e serviços correlatos for igual ou superior ao equivalente a US$350.000 
(trezentos e cinqüenta mil dólares), e quando o valor estimado das obras for igual ou superior ao 
equivalente a US$5.000.000 (cinco milhões de dólares) e sempre que o Órgão Executor ou a 
entidade encarregada de efetuar as licitações pertencer ao setor público, aplicar-se-á a licitação 
pública internacional como método de aquisição de bens ou contratação de obras e serviços 
correlatos, de acordo com o disposto no Anexo B acima referido. 

(b) A menos que as partes estipulem outro procedimento, antes de convocar cada 
licitação pública ou, se não houver licitação, antes da aquisição dos bens ou do início das obras, 
o Mutuário deverá submeter ao Banco: (i) os planos gerais, as especificações, os orçamentos e os 
demais documentos requeridos para a aquísição ou a construção e, se for o caso, as diretrizes 
específicas e demais documentos necessários para o edital. 

(c) No caso de obras, o Mutuário deverá apresentar, antes da adjudicação do contrato 
para a respectiva construção, além do disposto na alínea anterior, evidência de que se tem a posse 
legal, as servidões ou outros direitos pertinentes sobre os imóveis onde serão construídas as 
obras do Programa. Nesta hipótese, os documentos de licitação deverão indicar expressamente 
que não se adjudicará qualquer contrato para a construção de obras, a menos que se possa 
demonstrar, de modo que o Banco considere satisfatório, que se cumpriu com o disposto nesta 
cláusula. 

CLÁUSULA 4.02. Conservação. O Mutuário se compromete a: (a) conservar 
adequadamente as obras e instalações compreendidas no Programa, de acordo com normas 
técnicas geralmente aceitas; e (b) apresentar ao Banco, durante dez anos a partir da vigência 
deste Contrato e até o fim do prazo de 60 dias do início de cada ano, um relatório anual de 
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conservação, conforme disposto na-Seção 7.02 do Anexo A. Se ficar comprovado, com base nas 
inspeções efetuadas pelo Banco ou · nos relatórios recebidos, que a conservação efetuada 
encontra-se abaixo dos níveis acordados, o Mutuário deverá adotar as medidas necessárias para 
que as deficiências sejam corrigidas. 

CLÁUSULA 4.03. Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local. O Banco 
poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local, despesas efetuadas no 
Programa distintas das previstas na Cláusula 3.03 até quantia equivalente a US$560.000 
( quinhentos sessenta mil dólares), para a contratação de serviços de consultoria para preparar 
estudos e apoiar a etapa de preparação do Programa, que tenham sido efetuadas antes de 25 de 
agosto de 2004, mas após 25 de fevereiro de 2003 desde que se tenham cumprido requisitos 
substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. Fica entendido que o Banco 
também poderá reconhecer como parte da contrapartida local as despesas efetuadas ou que 
venham a ser efetuadas com o Programa a partir de 25 de agosto de 2003 e até a data do presente 
Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados requisitos. 

CLÁUSULA 4.04. Contratação de consultores, profissionais ou especialistas. O órgão 
Executor escolherá e contratará diretamente os serviços de consultores, profissionais ou 
especialistas que sejam necessários para dar cumprimento às disposições pertinentes deste 
Contrato, de acordo com o procedimento estabelecido no Anexo C. 

CLÁUSULA 4.05. Relatórios de execução e avaliação. (a) O Órgão Executor deverá 
apresentar ao Banco para sua não objeção: 

(i) Os relatórios semestrais referentes ao Fundo Rotativo, dentro dos 60 dias 
seguintes ao término de cada semestre; 

(ii) Os relatórios semestrais referentes à execução do Programa a que se refere 
o Artigo 7.03(a) (i) das Normas Gerais com o seguinte conteúdo mínimo: 
(i) progressos alcançados com relação aos indicadores de execução e 
indicadores técnicos contidos no Marco Lógico e no relatório inicial e 
calendário de desembolsos acordados com o Banco para este Programa; 
(ii) calendário atualizado de execução e desembolso em relação ao resto 't)' 
do Programa; (iii) plano de trabalho e plano de ação pormenorizado 
antecipado para os dois semestres seguintes; (iv) relatório sobre o 
progresso e cumprimento dos programas ambientais do Programa Básico 
Ambiental (PBA) e seus indicadores; (v) avaliação dos indicadores de 
desempenho técnicos defmidos na matriz do Marco Lógico que permitam 
a atualização do Informe de Seguimento e Desempenho do Programa; e 
(vi) os relatórios de fiscalização e desenvolvimento preparados pela AMC; 

(iii) Os relatórios de manutenção das obras do Programa, dentro dos 60 dias 
seguintes ao término de cada ano, e por um período de 1 O anos, a partir da 
vigência deste Contrato, contendo: (i) a descrição dos trabalhos de 
manutenção realizados no ano anterior, (ii) a relação dos contratos 
celebrados e evidência de que foram cumpridos satisfatoriamente, (iii) o 
plano de manutenção para o ano em que se apresenta o referido relatório, e 
(iv) as provisões para o financiamento do mesmo; 
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(iv) As demonstrações financeiras do Mutuário, dentro dos 120· dias seguintes 
ao término de cada exercício fiscal, durante o prazo de vigência deste 
Contrato; e 

(v) As demonstrações financeiras do Programa, dentro dos 120 dias seguintes 
ao término de cada exercício fiscal, durante o prazo de execução do 
Programa. 

(b) O Mutuário deverá ainda compilar e manter atualízados os dados referentes ao 
desempenho do Programa, conforme indicado no Marco Lógico, com toda a informação 
necessária que permita ao Banco realizar a avaliação econômica e a avaliação ex-post do 
Programa, incluindo informações estatísticas e pesquisas de opinião pública periódicas. 

CLÁUSULA 4.06. Aspectos Sócio-Ambientais do Programa. O Mutuário deverá cumprir 
com as obrigações e executar todas as atividades relacionadas com os aspectos sócio-ambientais 
do Projeto, conforme disposto na Seção 7.01 do Anexo A. 

CLÁUSULA 4.07. Modificação do Regulamento Operacional e dos Convênios de 
Cooperação. Em aditamento ao previsto na alínea (b) do Artigo 6.01 das Normas Gerais, as 
partes contratantes concordam que será necessário o consentimento por escrito do Banco para 
que se possa introduzir qualquer alteração no Regulamento Operacional do Programa, e nos 
convênios de cooperação indicados na Cláusula 4.08 (b) 

CLÁUSULA 4.08. Condições especiais prévias referentes às obras do Programa. (a) A 
licitação das obras do Programa está condicionada a que o Mutuário apresente ao Banco, de 
forma que este considere satisfatória, evidência de que foi obtida a respectiva licença ambiental 
de instalação. 

(b) O início das obras do Programa está condicionado a que se cumpram, de forma 
que o Banco considere satisfatória, os seguintes requisitos: 

(i) a contratação da empresa de supervisão técnica e ambiental; 

(ii) a realização do curso de qualificação técnica dos fiscais das Secretarias 
Regionais (SRs); 

(iii) no caso de obras que impliquem a desapropriação e reassentamento, a 
conclusão da implementação do Plano de Desapropriação e 
Reassentamento acordado com o Banco, relacionado com o respectivo 
treclio ou segmento de obra, de forma que as famílias, que ocupavam os 
terrenos onde se realizarão as obras, sejam compensadas adequadamente, 
de acordo com as políticas de reassentamento do Banco, objetivando. 
assegurar que: (a) alcancem o mesmo padrão de vida, equivalente ao que 
tinham antes do reassentamento; (b) recuperem as perdas ocasionadas pela 
mudança; (e) não sofram perdas no seu relacionamento social, 
oportunidades de trabalho ou produção e acesso a recursos naturais e 
meios de transporte; e ( d) tenham as mesmas oportunidades para o 
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desenvolvimento econômico e social que tinham antes do reassentamento, 
de acordo·com a política OP-710 do Banco. 

(iv) No caso das obras a serem executadas na rodovia BR-222/CE, a entrada 
em vigor do instrumento legal fumado com o Departamento Nacional de 
infra-estrutura Terrestre (DNIT) autorizando a execução de tais obras, 

CLÁUSULA 4.09. Condições especiais de execução. (a) O Mutuário deverá apresentar, de 
forma que o Banco considere satisfatória, dentro do prazo de 12 meses contado da assinatura 
deste Contrato, evidência de que: (i} foram contratados os estudos de fortalecimento institucional 
para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEINF), a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), a Autarquia Municipal de Trânsito, 
Serviços Públicos e de Cidadania (AMC) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A. 
(ETUFOR), (ii) foram concluídas a adequação e a atualização das Normas para Desenho e 
Especificações para Execução de Projetos Viários. 

(b) O Mutuário deverá apresentar, de forma que o Banco considere satisfatória, 
dentro do prazo de I 8 meses contado da assinatura deste Contrato, evidência de que foram 
contratádos os serviços de consultoria para a preparação de: (i) um Plano de Manejo da Área de 
Proteção Ambiental do Rio Cocó, (ii) um Plano de Circulação de Carga e Descarga, inclusive de 
cargas perigosas, e (iii) um Projeto de Sistema de Informações de Acidentes de Trânsito. 

(e) O Mutuário deverá apresentar, de forma que o Banco considere satisfatória, 
dentro do prazo de aos 24 meses contado da assinatura deste Contrato, evidência de que foram 
concluídos todos os estudos e planos indicados nesta Cláusula. 

CLÁUSULA 4.10. Condições cumpridas previamente. Para fins do estabelecido na alínea 
(d), inciso (ii), do Artigo 5.01 das Normas Gerais, fica registrado que foram cumpridas as 
seguintes condições, antes da data de aprovação do Financiamento pelo Banco: 

(a) a criação e entrada em operação da Unidade de Gestão do Programa (UGP), bem 
como a nomeação e/ou contratação de seus membros, conforme acordado com o 
Banco; 

(b) a celebração e entrada em vigor de converuos de cooperação, nos termos 
acordádos com o Banco, entre o Organismo Executor e a Empresa de Transporte 
Urbano de Fortaleza S/A (ETUFOR), a Autarquia Municipal de Trânsito, 
Serviços Públicos e de Cidadania (AMC), a Fundação de Cultura, Esporte e 
Turismo de Fortaleza (FUNCET), o Gabinete do Prefeito, a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Controle Urbano (SEMAM), a Secretaria de Finanças do 
Município (SEFIN), as Secretarias Executivas Regionais (SER's) e a 
Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE), 
estabelecendo suas respectivas obrigações na execução do Programa. 
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CAPÍTULO V 

Registros, Inspeções e Relatórios 

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspeções e relatórios. O Mutuário se compromete a manter 
registros, permitir inspeções e apresentar relatórios e demonstrações financeiras, de acordo com 
as disposições estabelecidas no Capítulo VII das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 5.02. ,Auditorias. (a) Com relação ao estabelecido no Artigo 7.03 das Normas 
Gerais, durante o período de execução do Programa, as demonstrações financeiras do mesmo, e 
do Mutuário, serão apresentadas anualmente, devidamente auditadas por uma empresa de 
auditores independente aceita pelo Banco. 

(b) A auditoria será efetuada de acordo com os termos de referencia que constam no 
documento AF-400 e de acordo com os requerimentos do Banco sobre auditoria estabelecidos 
nos documentos AF-100 e AF-300 do Banco. Na seleção e contratação da empresa de auditoria 
referida ne inciso (a) desta cláusula, utilizar0 se-ão os procedimentos indicados pe!e-:Baneo-e-que 
constam documento AF-200 do Banco. As despesas com auditoria serão efetuadas a débito do 
Financíamento. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Diversas 

CLÁUSULA 6.01. Vigência do Contrato. As partes concordam em que este Contrato 
começa a vigorar na data de sua assinatura. 

CLÁUSULA 6.02. Extinção. O pagamento total do Empréstimo, juros e comissões dará por 
extinto este Contrato e todas as obrigações dele derivadas. 

CLÁUSULA 6.03. Validade. Os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato são 
válidos e exigíveis, de acordo com os termos nele,,estabelecidos, sem referência àlegislação de 
qualquer país. 

CLÁUSULA 6.04. Comunicações. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro 
procedimento, todo aviso, solicitação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra 
em virtude deste contrato será feito por escrito e considerar-se-á efetuado no momento em que o 
documento correspondente for entregue ao destinatário no respectivo endereço, abaixo indicado: 
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Do Mutuário: 

Endereço postal: 

Para assuntos relacionados com a execução do Programa 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infra-estrutura (SEINF) 
Rua São José, 11 - Centro 
CEP: 60.060-170 Fortaleza, Ceará 
Brasil 
Fax: (55-85) 452-1798 

Para assuntos relacionados com o serviço do Empréstimo 

Secretaria de Finanças do Município (SEFIN) 
Rua General Bezerril, 755 - Centro 
CEP: 60.055-100 Fortaleza, Ceará 
Brasil 
Fax: (55-85) 252-3867 

Do Banco: 

Endereço postal: 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.e. 20577 
Estados Unídos da América 
Fax: (202) 623-3096 

CLÁUSULA 6.05. Correspondência. O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar 
à Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Programa. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5° andar 
70040-906, Brasília, DF, Brasil 
Fax: 61 225-4022 
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CAPÍTULO VII 

Arbitragem 

CLÁUSULA 7.01. Cláusula eompromissória. Para a solução de qualquer controvérsia 
oriunda do presente Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem 
incondicional e irrevogavelmente ao processo e sentença do Tribunal de Arbitragem a que se 
refere o Capítulo IX das Normas Gerais. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mutuário e o Banco, atuando cada qual por intermédio 
de seu representante autorizado, firmam o presente Contrato em três vias de igual teor em 
Fortaleza, Ceará, Brasil, no dia acima indicado. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

~ U1Z1anne e 1ve1ra ms 
Prefeita 
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SEGUNDA PARTE 

NORMAS GERAIS 

CAPÍTULO! 

Aplicação das Normas Gerais 

LEG/OPRI/IDBDOCS: 233871 

ARTIGO 1.01. Aplicação das Normas Gerais. Estas Normas Gerais aplicam-se aos 
Contratos de Empréstimo que o Banco Interamericano de Desenvolvimento celebra com seus 
Mutuários e, portanto, suas disposições constituem parte integrante deste Contrato. · 

CAPÍTULO II 

Definições 

ARTIGO 2.01. Definições. Para os efeitos dos compromissos contratuais contraídos pelas 
partes, são adotadas as seguintes definições: 

(a) A expressão "Banco" designa o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 

(b) A expressão "Contrato" designa o conjunto de Disposições Especiais, Normas 
Gerais e Anexos. 

(c) "Custo dos Empréstimos Unimonetários Qualificados com Taxa de Juros 
Ajustável" significa o custo para o Banco dos Empréstimos Unimonetários 
Qualificados com Taxa de Juros Ajustável na Moeda Única do Financiamento, 
expresso em termos de . urna porcentagem anual, de acordo com o que seja 
determinado pelo Banco. 

(d) "Custo dos Empréstimos Unimonetários Qualificados com Taxa de Juros L!BOR" 
significa o custo para o Banco dos Empréstimos Unimonetários Qualificados com 
Taxa de Juros LIBOR na Moeda Única do Financiamento, expresso em termos de 
uma porcentagem anual, de acordo com o que seja determinado pelo Banco. 

(e) "Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre" 
significa o dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada ano civil. A 
Taxa de Juros Baseada na L!BOR determinada pelo Banco em urna Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será 
aplicada retroativamente aos primeiros quinze (15) dias do Trimestre respectivo e 
continuará sendo aplicada durante e até o último dia do Trimestre. 

(f) "Diretoria" ou "Diretório" designa a Diretoria Executiva do Banco. 
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(g) "Disposições Especiais" designa o conjunto de cláusulas que compõem a Primeira 
Parte deste Contrato e que contém os elementos peculiares da operação. 

(h) "Empréstimo" designa os recursos que se desembolsem a débito do 
Financiamento. 

(i) "Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Ajustável" 
significa qualquer Empréstimo ou parte de um Empréstimo concedido pelo 
Banco para ser desembolsado, contabilizado e amortizado em uma Moeda Única 
dentro do Mecanismo Unimonetário e que, conforme as Disposições Especiais 
deste Contrato de Empréstimo, seja aplicável a uma Taxa de Juros Ajustável, 
determinada conforme o estipulado no Artigo 3.04(a) destas Normas Gerais. 

G) "Empréstimo do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR" significa qualquer Empréstimo ou parte de um Empréstimo concedido 
pelo Banco para ser desembolsado, contabilizado e amortizado em uma Moeda 
Única dentro do Mecanismo Unimonetário e que, conforme as Disposições 
Especiais deste Contrato de Empréstimo, esteja sujeito a uma Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR, determinada conforme estipulado no Artigo 3.04(c) destas 
Normas Gerais. 

(k) "Empréstimos Unimonetários Qualificados", para Empréstimos expressos em 
qualquer moeda, significa: (i) desde a data em que o primeiro empréstimo na 
moeda selecionada seja aprovado pela Diretoria, recursos do mecanismo 
transitório de estabilização dessa moeda e recursos captados pelo Banco nessa 
moeda que sejam destinados a financiar os Empréstimos concedidos com o 
Mecanismo Unimonetário; (ii) a partir do primeiro dia do sétimo Semestre após a 
data mencionada, recursos captados pelo Banco que se destinem a financiar os 
Empréstimos, na moeda selecionada, com o Mecanismo Unimonetário. 

(1) "Fiador" designa a parte que garante o cumprimento das obrigações contraídas 
pelo Mutuário e assume outras obrigações que, consoante o Contrato de Garantia, 
passam a ser de sua responsabilidade. 

(m) "Financiamento" designa os recursos que o Banco convém em colocar à 
disposição do Mutuário para contribuir para a realização do Projeto. 

(n) "Fundo Rotativo" designa o Fundo que o Banco poderá estabelecer, de acordo 
com Artigo 4.07 destas Normas Gerais, com o objeto de adiantar recursos 
relacionados com execução do Projeto que sejam financiáveis com os recursos do 
Empréstimo. 

(o) "Mecanismo Unimonetário" significa o mecanismo que o Banco estabeleceu para 
conceder Empréstimos em certas moedas conversíveis selecionadas 
periodicamente. 
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(p) "Moeda que não seja a do país do Mutuário" ou "Moeda Conversível" designa 
qualquer moeda circulante· 1egal de um país diverso do Mutuário, os Direitos 
Especiaís de Saque do Fundo Monetário Internacional e qualquer outra unidade 
que represente a obrigação do serviço da dívida de um empréstimo contraído pelo 
Banco. 

( q) "Moeda Única" significa qualquer moeda conversível que o Banco tenha 
selecionado para conceder Empréstimos com o Mecanismo Unirnonetário. 

(r) 

(s) 

(t) 

(u) 

(v) 

(w) 

''Mutuária" ou "Mutuário" designa a parte à qual o Financiamento é colocado à 
disposição. 

"Normas Geraís" designa o conjunto .de artigos que compõem a Segunda Parte 
deste Contrato e refletem as políticas básicas do Banco aplicáveis uniformemente 
a seus Contratos de Empréstimo. 

"Órgão(s) Executor(es)" designa a(s) entidade(s) encarregada(s) de executar total 
ou parcialmente o Projeto. 

"Projeto" designa o Programa ou Projeto para o qual é concedido o 
Financiamento. 

"Semestre" designa os primeiros ou os segundos seis meses de um ano civil. 

"Taxa de Juros LIBOR" significa qualquer urna das seguintes definições, 
conforme a moeda do Empréstimo: lL 

(i) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unirnonetário em dólares: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a "USD
LIBOR-BBA'', que é a taxa aplicável a depósitos em dólares em 

. um prazo de três (3) meses que figure na Página Telerate 3750 às 
11 :00 horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja dois 
(2) Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 3750, a taxa 
correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada como se 
as partes tivessem especificado "USD-LIBOR-Bancos de 
Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

Qualquer termo que figure em maiúsculas no parágrafo (w) do Artigo 2.01 e que não esteja definido de 
outraforma neste parágrafo terá o mesmo significado que lhe foi atribuído nas Definições do ISDA de 
2000, segundo a publicação do International Swaps and Derivatives Assocíation, Jnc., em suas versões 
modificadas e complementadas. as quais são incorporadas a este documento por referência. 
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''.USD-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
correspondente a uma Data de Detenninação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às · quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em dólares aos bancos de primeira ordem 
no mercado interbancário de Londres aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja dois (2) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de três (3) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou 
Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(ão) uma 
cotação dessa taxa ao escritório principal em Londres de cada um 
dos Bancos de Referência Se for obtido um mínimo de duas (2) 
cotações, a taxa correspondente a essa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de duas (2) 
cotações segundo solicitadas, a taxa correspondente a essa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será a média aritmética d~ taxas cotadas pelos 
principais bancos na cidade de Nova York, escolhidos pelo Agente 
ou Agentes de Cãlculo, aproximadamente às 11 :00 horas da 
manhã, hora de Nova York, nessa Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a 
empréstimos em dólares concedidos aos principais bancos 
europeus, em um prazo de três (3) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtém a 
taxa de juros de mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procedimento descrito anteriormente, o Banco determinará à sua 
única discrição, a taxa de.juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos 
Agentes de Cãlculo. Para os propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário na cidade de 
Nova York, serão utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia 
bancário em Nova York imediatamente seguinte. 

(ii) No caso de Empréstimos do Mecanismo ~nimonetário em euros: 

(A) A Taxa de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a taxa 
"EUR-LIBOR-Telerate, que é a taxa para depósitos em euros em 
um prazo de três (3) meses que figure na Página Telerate 248 às 
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l l :00 horas da manhã, hora de Bruxelas, em uma data que seja 
dois (2) Dias de Liquidação TARGET antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 248, a taxa 
correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada como se 
as partes houvessem especificado "EUR-EURIBOR-Bancos de 
Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) "EUR-EURIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em euros aos bancos de primeira ordem no 
mercado interbancário da zona do euro, aproximadamente às II :00 
horas da manhã, hora de Bruxelas, em urna data que seja dois (2) 
Dias de Liquidação TARGET antes dessa Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, a um 
prazo de três (3) meses, contado a partir da Data de Determinação 
da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um 
Montante Representativo, partindo de um cálculo real de 360 dias. 
O Agente ou Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo Banco 
solicitará(ão) urna cotação dessa taxa ao escritório principal na 
zona do euro de cada um dos Bancos de Referência. Se for obtido 
um mínimo de duas (2) cotações, de acordo com o correspondente 
a essa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR 
para cada Trimestre será a média aritmética das cotações. Se forem 
obtidas menos de duas (2) cotações de acordo com o solicitado, a 
taxa correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a média aritmética 
das taxas cotadas pelos principais bancos da zona do euro, 
escolhidos pelo Agente ou Agentes de Cálculo utilizado(s) pelo 
Banco, aproximadamente às li :00 horas da manhã, hora de 
Bruxelas, nessa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada 
na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a empréstimos em euros 
concedidos aos principais bancos europeus, em um prazo de três 
(3) meses, contado a partir da Data de Determinação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um Montante 
Representativo. Se o Banco obtém a taxa de juros de mais de um 
Agente de Cálculo, como resultado do procedimento descrito 
anteriormente, o Banco determinará à sua única discrição, a taxa de 
juros LIBOR aplicável numa Data de Determinação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, com base nas taxas 
de juros proporcionadas pelos Agentes de Cálculo. Para os 
propósitos desta disposição, se a Data de Determinação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre não for um dia de 
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ewediente bancário em Bruxelas e na zona do euro, serão 
utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Bruxelas e na zona do euro imediatamente seguinte. 

(iii) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário em ienes: 

(A) . A Taxa de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a "JPY
LIBOR-BBA", que é a taxa para depósitos em ienes em um prazo 
de três (3) meses que figure na Página Telerate 3750 às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja dois (2) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 3750, a 
taxa correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada como se 
as partes houvessem especificado a "JPY-LIBOR-Bancos de 
Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) "JPY-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em ienes aos bancos de primeira ordem no 
mercado interbancário de Londres, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja dois (2) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de três (3) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou 
Agentes de Cálculo uti~o(s) pelo Banco solicitará(ão) uma 
cotação dessa taxa ao escritório principal em Londres de cada um 
dos Bancos de Referência. Se for obtido um mínimo de duas (2) 
cotações, a taxa correspondente a essa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de duas (2) 
cotações conforme solicitado, a taxa correspondente a essa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos 
principais bancos de Tóquio, escolhidos pelo Agente ou Agentes 
de Cálculo utilizado(s) pelo Banco, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Tóquio, nessa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a 
empréstimos em ienes concedidos aos principais bancos europeus, 
em um prazo de três (3) meses, contado a partir da Data de 
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Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtém a 
taxa de juros de mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procedimento descrito anteriormente, o Banco determinará à sua 
única discrição, a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos 
Agentes de Cálculo. Para os propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário em Tóquio, serão 
utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Tóquio imediatamente seguinte. 

(iv) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário em francos suíços: 

(A) . A Taxa de Juros LIBOR em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a "CHF
LIBOR-BBA", que é a taxa para depósitos em francos suíços em 
um prazo de três (3) meses que figure na Página Telerate 3750 às 
I 1 :00 horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja dois 
(2) Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre. Se essa taxa não constar da Página Telerate 3750, a 
taxa correspondente a essa Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada tal como 
se as partes houvessem especificado "CHF-LIBOR-Bancos de 
Referência'; como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. 

(B) "CHF-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a taxa 
correspondente a wna Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre será determinada em 
função das .taxas às quais os Bancos de Referência estejam 
oferecendo os depósitos em francos suíços aos bancos de primeira 
ordem no mercado interbancário de Londres, aproximadamente às 
11 :00 horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja dois 
(2) Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, a um prazo de três (3) meses, a partir da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou 
Agentes de Câlculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(ão) wna 
cotação dessa taxa ao escritório principal em Londres ·de cada um 
dos Bancos de Referência Se for obtido um mínimo de duas (2) 
cotações, a taxa correspondente a essa Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre será a 
média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos de duas (2) 
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cotações de acordo com o solicitado, a taxa correspondente a essa 
Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para 
cada Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos 
principais bancos de Zurique, escolhidos pelo Agente ou Agentes 
de Cálculo utilizados pelo Banco, aproximadamente às 11 :00 horas 
da manhã, hora de Zurique, nessa Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, aplicável a 
empréstimos em francos suíços concedidos aos principais bancos 
europeus, em um prazo de três (3) meses, contado a partir da Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre e em um Montante Representativo. Se o Banco obtém a 
taxa de juros de mais de um Agente de Cálculo, como resultado do 
procedimento descrito anteriormente, o Banco determinará à sua· 
única discrição, a taxa de juros LIBOR aplicável numa Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos 
Agentes de Cálculo.Para os propósitos desta disposição, se a Data 
de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre não for um dia de expediente bancário em Zurique, serão 
utilizadas as taxas cotadas no primeiro dia de expediente bancário 
em Zurique imediatamente seguinte. 

(x) "Trimestre" significa cada um dos seguintes períodos de três (3) meses do ano 
calendário: o período que começa no dia 1 ° de janeiro e termina no dia 31 de 
março; o período que começa no dia l O de abril e termina no dia 30 de junho; o 
período que começa no dia 1° de julho e termina no dia 30 de setembro; e o 
período que começa no dia 1 ° de outubro e termina no dia 31 de dezembro. 

CAPÍTULO III 

Amortização, Juros e Comissão de Crédito. 

ARTIGO 3.01. Datas para o Pagamento da Amortização e dos Juros. O Mutuário 
deverá amortizar o Empréstimo em prestações semestrais nas mesmas datas determinadas na 
Cláusula 2.02 das Disposições Especiais para o pagamento dos juros. Se a data de vigência deste 
Contrato for entre os dias quinze (15) e trinta de junho (30) 'ou entre quinze (15) e trinta e um 
(3 1) de dezembro, as datas de pagamento dos juros, assim como da primeira parcela de 
amortização e as parcelas de amortização consecutivas serão quinze (15) de junho e quinze (15) 
de dezembro, respectivamente. 

ARTIGO 3.02. Comissão de crédito. (a) Sobre o saldo não desembolsado do 
Financiamento que não seja na moeda do país do Mutuário, este pagará uma comissão de crédito 
que começará a vigorar sessenta (60) dias após a data do Contrato. O valor de tal comissão será 
indicado nas Disposições Especiais, em nenhum caso poderá exceder de 0,75% ao ano. 
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· (b) No caso de Empréstimos em dólares dos Estados Unidos da América com o 
Mecanismo Unimonetário, esta comissão será paga em dólares dos Estados 
Unidos da América No caso de Empréstimos com o Mecanismo Unimonetário 
numa moeda que não seja o dólar dos Estados Unidos da América, a comissão 
será paga na moeda do Empréstimo. Esta comissão será paga nas.mesmas datas 
estipuladas para o pagamento dos juros, conforme previsto nas Disposições 
Especiais. 

(c) Esta comissão deixará de vigorar, no todo ou em parte, conforme o caso, na 
medida em que: (i) tenham sido efetuados os respectivos desembolsos; ou (ii) o 
Financiamento tenha ficado total ou parcialmente sem efeito, em conformidade 
com os artigos 3. I 5, 3. 16 e 4.02 destas Normas Gerais e com os artigos 
pertinentes das Disposições Especiais. 

ARTIGO 3.03. Cálculos de juros e da comissão de crédito. Os juros e a comissão de 
crédito serão calculados com base no número exato de dias do Semestre coIIespondente_ 

ARTIGO 3.04. ~- Os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo a uma taxa anual que o Banco fixará periodicamente de acordo com sua política 
sobre taxas de juros e poderá ser uma das seguintes conforme o estipulado nas Disposições 
Especiais ou na carta do Mutuário a que se refere o Artigo 4.0l(g) destas Normas Gerais, se o 
Mutuário decidir alterar sua opção quanto à alternativa de taxa de juros do Empréstimo do 
Mecanismo Unimonetário conforme o estipulado na Cláusula 2.03 das Disposições Especiais: 

(a) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros 
Ajustável, os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do Empréstimo a 
uma taxa anual para cada Semestre que será determinada em função do Custo dos 
Empréstimos Qualificados com urna Taxa de Juros Ajustável na Moeda Única do 
Financiamento, acrescida da margem vigente para empréstimos do capital ordinário 
expressa em termos de uma porcentagem anual; ou 

(b) No caso de Empréstimos do Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR, os juros incidirão sobre os saldos devedores diários do 
Empréstimo a uma taxa anual para cada Trimestre determinada pelo B;mco em uma 
Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, 
calculada da seguinte forma: (i) a respectiva Taxa de Juros LIBOR, conforme se 
define no Artigo 2.0l(w) destas Normas Gerais; (ii) mais ou menos uma margem 
de custo calculada trimestralmente como a média ponderada de todas as margens 
de custo para o Banco relacionadas com os empréstimos atribuídos à cesta de 
empréstimos do Banco que financiam os Empréstimos do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR; (iii) mais o valor líquido de 
qualquer custo e/ou lucro, calculadoirimestralmente, gerado porqualqueroperação 
com instrumentos derivados em que o Banco participe para mitigar o efeito de 
flutuações extremas na Taxa de Juros LIBOR dos empréstimos obtidos pelo Banco 
para financiar o Mecanismo Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR; 
(iv) mais a margem para empréstimos do capital ordinário vigente na Data de 
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Determinação da, Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre expressa 
em termos de uma porcentagem anual. 

( c) Para os efeitos do Artigo 3. 04(b): 

(i) O Mutuário e o Fiador de qualquer Empréstimo do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR expressamente 
aceitam e acordam que: (A) a Taxa de Juros LIBOR a que se refere o 
Artigo 3.04(b)(i) anterior e a margem de custo dos empréstimos do Banco 
a que se refere o Artigo 3.04(b)(ii) anterior poderão estar sujeitas a 
consideráveis flutuações durante a vigência do Contrato de Empréstimo, 
razão pela qual a alternativa de Taxa de Juros Baseada na LIBOR pode 
acarretar riscos financeiros significativos para o Mutuário e o Fiador; (B) 
o Banco poderá, a seu exclusivo critério, participar em qualquer operação 
com instrumentos derivados com o objetivo de mitigar o impacto de 
flutuações extremas na Taxa de Juros LIBOR aplicável aos empréstimos 
obtidos pelo Banco para financiar os Empréstimos do Mecanismo 
Unimonetário com Taxa de Juros Baseada na LIBOR, conforme 
estipulado no Artigo 3.04(b )(iii) anterior; e (C) qualquer risco de 
flutuações na alternativa de Taxa de Juros Baseada na LIBOR dos 
Empréstimos do Mecanismo de Moeda Única sçrá assumido em sua 
integridade pelo Mutuário e o Fiador, se for o caso. 

(ii) O Banco, a qualquer momento, devido a alterações que ocorram na prática 
do mercado e que afetem a determinação da Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR para os Empréstimos do Mecanismo Unimonetário e visando a 
proteger os interesses de seus mutuários em geral e os do Banco, poderá 
aplicar uma base de cálculo diferente da estipulada no Artigo 3.04(b)(i) 
anterior para determinar a taxa de juros aplicável ao Empréstimo, desde 
que notifique, com pelo menos três (3) meses de antecedência, ao 
Mutuário e ao Fiador, a nova base de cálculo aplicável. A nova base de 
cálculo entrará em vigência na data de vencimento do período· de 
notificação, a menos que o Mutuário ou o Fiador, notifique ao Banco 
durante tal período de sua objeção, caso em que tal modificação não será 
aplicável ao Empréstimo. 

ARTIGO 3.05. Desembolsos e pagamentos de amortizações e iuros em moeda 
nacional. (a) Os montantes que sejam desembolsados na moeda do país do Mutuário serão 
aplicados ao Financiamento e debitados em seu equivalente em dólares dos Estados Unidos da 
América, determinado de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do respectivo 
desembolso. 

(b) O pagamento das quotas de amortização e juros deverá ser efetuado na moeda 
desembolsada, em seu equivalente em dólares dos Estados Unidos da América, 
determinado de acordo com a taxa de câmbio vigente na data do pagamento. 
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(c) Para determinar. as equivalências estipuladas nas alíneas (a) e (b), supra, será 
utilizada a taxa de câmbio que corresponder, de acordo com o estabelecido no 
Artigo 3.06 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 3.06. Taxa de câmbio. (a) A taxa de câmbio a ser utilizada para estabelecer a 
equivalência da moeda do país do Mutuário em relação ao dólar dos Estados Unidos da América 
será a seguinte: 

(i) A taxa de câmbio correspondente ao entendimento vi gente entre o Banco e 
o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor da moeda, 
conforme estabelecido na Seção 3 do Artigo V do Convênio Constitutivo 
do Banco. 

(ii) Na ausência de um entendimento entre o Banco e o respectivo país 
membro a respeito da taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
manutenção do valor de sua moeda em poder do Banco, este terá.o direito 
de exigir que, para os fins de pagamento de amortização e juros, seja 
aplicada a taxa de câmbio utilizada nessa data pelo Banco Central do país 
membro, ou pela correspondente autoridade monetária para a venda de 
dólares dos Estados Unidos da América aos residentes no país, que não 
sejam entidades governamentais, para efetuar as seguintes operações: (a) 
pagamento a título de capital e juros devidos; (b) remessa de dividendos 
ou de outras rendas provenientes de investimentos de capital no país; e ( c) 
remessa de capitais investidos. Se, para estas três classes de operações, 
não existir taxa de câmbio idêntica, será aplicável a mais alta, ou seja, a 
que represente o maior número de unidades na moeda do respectivo país 
por dólar dos Estados Unidos da América. 

(iii) Se, na data em que deva ser efetuado o pagamento, a regra anterior não 
puder ser aplicada por inexistência das mencionadas operações, o 
pagamento será efetuado com base na taxa de câmbio mais recente 
utilizada para tais operações dentro dos trinta (30) dias anteriores à data do 
vencimento. 

(iv) Se, não obstante a aplicação das regras acima mencionadas, não for 
possível determinar a taxa de câmbio a ser aplicada para fins de 
pagamento, ou se surgirem discrepâncias quanto a essa determinação, 
observar-se-á, nesta matéria, o que o Banco resolver, levando em 
consideração as realidades do mercado de câmbio no respectivo país 
membro. 

(v) Se, por descumprimento das regras anteriores, o Banco considerar que o 
pagamento efetuado na moeda correspondente foi insuficiente, deverá 
comunicá-lo de imediato ao Mutuário para que este proceda à cobertura da 
diferença dentro do prazo máximo de trinta (30) dias úteis contados a 
partir da data do recebimento do aviso. Se, ao contrário, a quantia 
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recebida,for superior à devida, o Banco procederá à devolução do excesso 
de recursos dentro do mesmo prazo. 

(b) Para determinar a equivalência em dólares dos Estados Unidos da América d.e 
uma despesa efetuada com a moeda do país do Mutuário, será utilizada a taxa de 
câmbio aplicável na data do pagamento da respectiva despesa, observada a regra 
assinalada na a!inea (a) do presente Artigo. Para tanto, entende-se que a data de 
pagamento da despesa é aquela em que o Mutuário, o Órgão Executor ou qualquer 
outra pessoa natural ou jurídica à qual tenha sido delegada a faculdade de efetuar 
despesas, realize os respectivos pagamentos em favor do empreiteiro ou 
fornecedor. 

ARTIGO 3.07. Desembolso~ e pagamentos de amortização e juros em Moedas Únicas. 
No caso de Empréstimos concedidos com o Mecanismo Unirnonetário, os desembolsos e 
pagamentos a título de amortização e juros serão efetuados na Moeda Única do Empréstimo. 

_4\-RTIGO 3.08. Determinação do valor de moedas convers1ve1s. Sempre que, nos 
termos. deste Contrato, seja necessário determinar o valor de uma Moeda que não seja a do país 
do Mutuário em termos de uma outra moeda, tal valor será aquele que o Banco vier 
razoavelmente a fixar. 

ARTIGO 3.09. Participações. (a) O Banco poderá ceder a outras instituições públicas ou 
privadas, a título de participação, os direitos correspondentes às obrigações pecuniárias do 
Mutuári~ provenientes deste Contrato. O Banco informará imediatamente o Mutuário a respeito 
de cada cessão. 

(b) Poderão ser acordadas participações em relação: (i) a qualquer montante do 
Empréstimo que tenha sido desembolsado antes da formalização do acordo de 
participação; ou (ii) a qualquer montante do Financiamento ainda pendente de 
desembolso no momento de ser celebrado o acordo de participação. 

(c) O Banco poderá, com a anuência prévia do Mutuário, ceder total ou parcialmente 
o importe hão desembolsado do Financiamento a outras instituições públicas ou 
privadas. Para tanto, a parcela sujeita à participação será expressa em termos de; 
um número fixo de unidades de uma ou várias moedas conversíveis. Igualmente, 
com prévia anuência do Mutuário, o Banco poderá estabelecer, para esta parcela 
sujeita à participação, uma taxa de juros diferente da estabelecida no presente 
Contrato. Os pagamentos dos juros e das quotas de amortização serão efetuados 
na moeda especificada em que se realizou a participação e nas datas especificadas 
no Artigo 3.01. O Banco proporcionará ao Mutuário e ao Participante uma tabela 
de amortização, após efetuado o último desembolso. 

ARTIGO 3.10. Imputação dos pagamentos. Todo pagamento será imputado 
primeiramente à devolução de adiantamentos não justificados de recursos, depois a conússões e 
juros exigíveis na data do pagamento e, existindo saldo, à amortização de prestações vencidas do 
principal. 
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ARTIGO 3.11. Pagamentos antecipados. Mediante notificação prévia por escrito ao 
Banco, com prazo não inferior a quarenta e cinco ( 45) dias, o Mutuário poderá pagar, numa das 
datas de pagamento de juros indicada nas Disposições Especiais, qualquer parcela do 
Empréstimo antes do respectivo vencimento, sempre que na data do pagamento não exista débito 
a titulo de comissões ou juros. Salvo acordo por escrito em contrário, qualquer pagamento 
antecipado será imputado às prestações víncendas do principal, na ordem inversa dos 
correspondentes vencimentos. 

ARTIGO 3.12. Recibos. A pedido do Banco, o Mutuário deverá emitir e entregar ao 
Banco, ao final dos desembolsos, os recibos que representem as quantias desembolsadas. 

ARTIGO 3.13. Vencimento em dias feriados. Todo pagamento ou qualquer outra 
prestação que, de acordo com o Contrato, deva realizar-se em um sábado, domingo ou feriado 
bancário segundo a lei do lugar em que deva ser efetuado, considerar-se-á válido se realizado no 
primeiro dia útil subseqüente, não sendo cabível, neste caso, a cobrança de qualquer acréscimo. 

""' ARTIGO 3.14. Lugar de pagamento. Todo pagamento será efetuado na sede do Banco, 
em Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, salvo se o Banco designar 
outro lugar para tal efeito, notificando previamente por escrito ao Mutuário. 

ARTIGO 3.15. Renúncia à parte do Financiamento. O Mutuário, com a concordância 
do Fiador se houver, poderá, mediante aviso por escrito enviado ao Banco, renunciar ao direito 
de utilizar qualquer parcela do Financiamento que não tenha sido desembolsada antes do 
recebimento do referido aviso, desde que dita parcela não se encontre em qualquer das 
circunstâncias previstas no Artigo 5.03 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 3.16. Cancelamento automático de parte do Financiamento. Salvo acordo 
expresso e por escrito do Banco com o Mutuário e o Fiador, se houver, no sentido de prorrogar 
os prazos de desembolso, a parcela do Financiamento que não houver sido comprometida ou 
desembolsada, conforme o caso, dentro do prazo correspondente, ficará automaticamente 
cancelada 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos 

ARTIGO 4.01. Condições prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso do 
Financiamento estará con.dicionado a que se cumpram, de maneira satisfatória ao Banco, os 
seguintes requisitos: 

(a) Que o Banco tenha recebido um ou mais pareceres jurídicos fundamentados, com 
indicação das disposições constitucionais, jurídicas e regulamentares pertinentes, 
no sentido de que as obrigações contraídas pelo Mutuário neste Contrato e pelo . 
Fiador no Contrato de Garantia, se forem o caso, são válidas e exigíveis. Ditos 
pareceres deverão, ademais, abranger o exame de qualquer consulta de natureza 
juridica que, razoavelmente, o Banco considere cabível formular. 
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(b) Que o Mutuário~ diretamente ou por meio do Órgão Executor, se pertinente, tenha 
designado um ou mais funcionários que possam representá-lo em todos os atos 
relacionados com a execução deste Contrato e que tenha feito chegar ao Banco 
exemplares autênticos das assinaturas desses representantes. Se forem designados 
dois ou mais funcionários, o Mutuário indicará se os mesmos poderão atuar 
separadas ou conjuntamente. 

( c) Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha demonstrado ao Banco que disporá oportunamente de recursos suficientes 
para atender, pelo menos durante o primeiro ano civil, à execução do Projeto, de 
acordo com o cronograma de investimentos mencionado na alínea que se segue. 
Quando esse Financiamento constituir a continuação da mesma operação, cuja 
etapa ou etapas anteriores o Banco esteja financiando, a obrigação contida nesta 
alínea não será aplicável. 

(d) Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha apresentado ao Banco um relatório inicial, preparado segundo a forma 
indicada pelo Banco, que sirva de base para a elaboração e avaliação dos 
relatórios de progresso a que se refere à alínea (a)(i) do Artigo 7.03 destas 
Normas Gerais. Além de outras informações que o Banco possa razoavelmente 
solicitar nos termos deste Contrato, o relatório inicial deverá compreender: 

(i) um plano de execução do Projeto que inclua, quando não se tratar de um 
programa de concessão de créditos, os planos e especificações que, a juízo 
do Banco, sejam necessários; 

(ii) um calendário ou cronograma de trabalho, ou de concessão de crédito, 
conforme o caso; e. 

(iii) um quadro de origem e aplicação dos recursos, de que constem uns 
cronogramas pormenorizados de investimentos, de acordo com as 
respectivas categorias de investimento, indicadas no Anexo A deste 
Contrato, e as indicações das contribuições anuais necessárias de cada 
uma das distintas fontes de recursos· com os quais será financiado o 
Projeto. Estando previsto neste Contrato o reconhecimento de despesas 
anteriores à sua assinatura ou à da resolução aprobatória do 
Financiamento, serão inchúdas no relatório inicial uma demonstração dos 
investimentos e, segundo os objetivos do Financiamento, uma descrição 
das . obras executadas no Projeto ou uma relação dos créditos já 
formalizados, conforme o caso, até uma data imediatamente anterior à do 
relatório. 

(e) Que o Mutuário ou o Órgão Executor tenha apresentado ao Banco o plano, 
catálogo ou código de contas a que se refere o Artigo 7.01 destas Normas Gerais. 
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(f) Que o Órgão Oficial de Fiscalização a que se referem às Disposições Especiais 
tenha acordado em desempenhar as funções de auditoria previstas na alínea (b) do 
Artigo 7.03 destas Normas Gerais e nas Disposições Especiais, ou que o Mutuário 
ou o órgão Executor tenha concordado com o Banco quanto à firma de auditores 
públicos independente que realizará estas funções. 

(g) O Banco deverá haver recebido uma carta devidamente assinada pelo Mutuário, 
com o consentimento escrito do Fiador, se for o caso, confirmando sua decisão de 
manter a alternativa de taxa de juros originalmente escolhida para o 
Financiamento, conforme estipulado nas Cláusulas l.02(b) e 2.02(a) das 
Disposições Especiais; ou comunicando sua decisão de alterar sua opção de 
alternativa de taxa de juros do Financiamento, conforme estipulado na Cláusula 
2.03 das Disposições Especiais deste Contrato de Empréstimo. Se o Mutuário, 
com o consentimento escrito do Fiador, se for o caso, decidir alterar sua opção de 
alternativa de taxa de juros aplicável ao Financiamento, o Mutuário deverá 
notificar por escrito ao Banco sua decisão, pelo menos trinta (30} dias antes da 
apresentação ao Banco de sua solicitação para o primeiro desembolso do 
Financiamento. Para fins desta notificação, o Mutuário deverá utilizar o modelo 
de carta requerido pelo Banco. A alteração da opção de alternativa de taxa de 
juros aplicável ao Financiamento não poderá ser realizada, em nenhuma 
circunstância, após decorridos os trinta (30) dias calendário anteriores à data de 
apresentação ao Banco da solicitação para o primeiro desembolso do 
Financiamento. 

ARTIGO 4.02. Prazo para o cumprimento das condições previas ao primeiro 
desembolso. Se dentro de cento e oitenta (180) dias contados da vigência deste Contrato, ou de 
um prazo maior que as partes ajustem por escrito, não forem cumpridas as condições prévias ao 
primeiro desembolso estipuladas no Artigo 4.01 destas Normas Gerais e nas Disposições 
Especiais, o Banco poderá pôr termo a este Contrato, dando ao Mutuário o aviso correspondente. 

ARTIGO 4.03. Requisitos para qualquer desembolso. Para que o Banco efetue 
qualquer desembolso será preciso: (a) que o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme o caso, 
tenha apresentado por escrito um pedido de desembolso e que, em apoio ao mesmo, se tenham 
fornecido ao Banco os documentos pertinentes e demais antecedentes que este possa haver 
solicitado. No caso de Empréstimos nos quais o Mutuário tenha optado por receber 
financiamento numa combinação de Moedas Únicas, ou em uma ou mais Moedas Únicas, o 
pedido deve indicar o montante específico da Moeda(s) Única(s) a ser desembolsado; (b) que os 
pedidos sejam apresentados, o mais tardar, trinta (30) dias antes da data de expiração do prazo 
para desembolsos ou da prorrogação que o Mutuário e o Banco tenham acordado por escrito; ( c) 
que não tenham ocorrido quaisquer das circunstâncias descritas no Artigo 5.01 destas Normas 
Gerais; e (d) que o Fiador, quando for o caso, não esteja em mora com relação às suas obrigações 
de pagamento para com o Banco, a título de qualquer Empréstimo· ou Garantia, por período 
superior a cento e vinte (120) dias. 
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ARTIGO 4.04. Desembolsos para Cooperação Técnica. Se as Disposições Especiais 
contemplarem Financiamento de despesas para Cooperação Técnica, os desembolsos para esse 
propósito poderão ser efetuados depois de cwnpridos os requisitos estabelecidos nas alíneas (a) e 
(b) do Artigo 4.01 e no Artigo 4.03 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 4.05. Pagamento da quota de inspeção e supervisão. Se o Banco estabelecer 
que será cobrado wn montante para cubrir despesas a título de inspeção e supervisão, de acordo 
com o disposto nas Disposições _Especiais, o Banco notificará ao Mutuário a respeito, e este 
deverá indicar se pagará tal montante diretamente ao Banco ou se o Banco deverá retirar e reter 
tal montante dos recursos do Financiamento. Tanto o pagamento por parte do Mutuário como a 
retenção por parte do Banco de qualquer montante que se destine à inspeção e supervisão serão 
realizados na moeda do Empréstimo. 

ARTIGO 4.06. Procedimento de desembolso. O Banco poderá efetuar desembolsos a 
débito do Financiamento: (a) transferindo a favor do Mutuário as quantias a que este tenha 
direito de acordo com este Contrato; (b) efetuando pagamentos por conta do Mutuário, e de 
comwn acordo, a outras instituições bancárias; (c) constituindo ou renovando o Fundo Rotativo a 
que se refere o Artigo 4.07 seguinte; e (d) mediante outro procedimento que as partes acordem 
por escrito. Qualquer despesa bancária cobrada por terceiros em razão dos desembolsos correrá 
por conta do Mutuário. Salvo acordo das partes em contrário, somente serão feitos desembolsos, 
em cada oportunidade, de quantias não inferiores a um montante equivalente a cem mil dólares 
dos Estados Unidos da América (US$ 100.000). 

ARTIGO 4.07. Fundo Rotativo. (a) A débito do Financiamento e wna vez cumpridos os 
requisitos previstos nos Artigos 4.01 e 4.03 destas Normas Gerais e nas Disposições Especiais 
pertinentes, o Banco poderá adiantar recursos do Financiamento a fim de estabelecer, ampliar ou 
renovar wn Fundo Rotativo para a cobertura de despesas relacionadas com a execução do Projeto 
financiáveis com tais recursos, de acordo com as disposições deste Contrato. 

(b) Salvo acordo expresso entre as partes, o montante do Fundo Rotativo não 
excederá a 5% do montante do Financiamento. O Banco poderá ampliar ou 
renovar total ou parcialmente o Fundo Rotativo, se assim lhe for justificadamente 
solicitado, na medida em que os recursos sejam utilizados e desde que se 
cumpram os requisitos do Artigo 4.03 destas Normas Gerais e os estabelecidos 
nas Disposições Especiàis. O Banco poderá também reduzir ou cancelar o 
montante do Fundo Rotativo caso determine que os recursos desembolsados 
através do referido Fundo excedem as necessidades do Projeto. A constituição e 
renovação do Fundo Rotativo serão considerados desembolsos para todos os 
efeitos deste Contrato. 

( c) O plano, catálogo ou código de contas que o Mutuário ou o Órgão Executor 
deverá apresentar ao Banco, conforme o Artigo 4.01 (e) destas Normas Gerais, 
indicará o método contábil que o Mutuário utilizará para verificar as transações e 
demonstrativo de contas do Fundo Rotativo. 
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Até trinta dias., antes da data de vencimento do prazo de desembolso do 
Financiamento, o Mutuário deverá apresentar ao Banco a justificação final sobre o 
uso dos recursos do Fundo Rotativo e efetuar a devolução de qualquer saldo 
pendente não justificado. 

No caso de Empréstimo no qual o Mutuário tenha optado por receber 
financiamento em uma combinação de Moedas Únicas, ou em uma ou várias 
Moedas Únicas, o Mutuário poderá, dependendo da disponibilidade de saldo não 
desembolsado nessas moedas, optar por receber um desembolso do Fundo 
Rotativo em qualquer das Moedas Únicas do Empréstimo, ou em qualquer outra 
combinação destas moedas. 

ARTIGO 4.08. Disponibilidade de moeda nacional. O Banco estará obrigado a efetuar 
desembolsos ao Mutuário na moeda do seu país, somente na medida em que o respectivo 
depositário do Banco a tenha colocado à sua efetiva disposição. 

CAPÍTULO V 

Suspensão de Desembolsos e Vencimento Antecipado 

ARTIGO 5.01. Sus1>ensão de desembolsos. O Banco, mediante aviso escrito ao 
Mutuário, poderá suspender os desembolsos se ocorrer e enquanto subsistir qualquer das 
seguintes circunstâncias: 

(a) Mora no pagamento das quantias devidas pelo Mutuário ao Banco a título de 
principal, comissões e juros, devolução de adiantamentos ou qualquer outro título, 
de acordo com este Contrato ou com qualquer outro Contrato de Empréstimo 
celebrado entre o Banco e o Mutuário. 

(b) Inadimplemento, por parte do Mutuário, de qualquer outra obrigação estipulada 
neste Contrato ou Contratos subscritos com o Banco para financiamento do 
Projeto. 

(c) A retirada ou suspensão, como membro do Banco, do país em que o Projeto deva 
ser executado. 

( d) Quando o Projeto ou os propósitos do Financiamento puderem ser afetados por: 

(i) qualquer restrição, modificação ou altera9ão da competência legal, das 
funções ou do patrimônio do Mutuário ou Órgão Executor; ou. 

(ii) qualquer modificação ou emenda que tenha sido efetuada sem a anuência 
escrita do Banco, nas condições básicas cumpridas antes da Resolução 
aprobatória do Financiamento ou da assinatura do Contrato. Nesses casos, 
o Banco terá direito de requerer do Mutuário e do Órgão Executor 
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infonnações justificadas e ponnenorizadas e só depois de ouvir o 
Mutuário ou o órgão Executor e de examinar suas infonnações e 
esclarecimentos, ou no caso de falta de manifestação do Mutuário e do 
órgão Executor, poderá suspender os desembolsos se considerar que as 
modificações introduzidas afetam substancial e negativamente o Projeto 
ou tornam impossível sua execução. 

(e) Inadimplemento, por parte do Fiador, se existir, de qualquer obrigação estipulada 
no Contrato de Garantia. · 

(f) Qualquer circunstância extraordinária que, a critério do Banco, e não se tratando 
de Contrato em que o Mutuário seja a República, tome improvável que o 
Mutuário possa cumprir as obrigações contraídas neste Contrato, ou que não 
permita atingir os propósitos que se tiveram em conta ao celebrá-lo. 

ARTIGO 5.02. Término, vencimento antecipado ou cancelamento parcial de quantias 
não desembolsadas. (a) O Banco poderá pôr tenno a este Contrato relativamente à parte do 
Financiamento que não tenha sido desembolsada até aquela data ou declarar vencida e exigível, 
de imediato, a totalidade do Empréstimo ou parte dele, com os juros e comissões devidos até a 
data do pagamento se: (i) qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas (a), (b), (c), e (e) do 
artigo anterior se prolongar por mais de sessenta ( 60) dias, ou (ii) se a infonnação a que se refere 
à alínea ( d) ou os esclarecimentos ou infonnações adicionais prestados pelo Mutuário ou pelo 
Órgão Executor, confonne o caso, não forem satisfatórios para o Banco. 

(b) O Banco poderá cancelar a parte não desembolsada do Financiamento referente à 
aquisição de determinados bens e serviços correlatos, à contratação de obras ou 
serviços de consultoria, ou declarar vencida e exigível, de imediato, à parte do 
Empréstimo correspondente às mencionadas aquisições ou contratações, se, a 
qualquer momento, determinar que: (i) as aquisições ou contratações foram 
efetuadas sem cumprimento do procedimento estabelecido neste Contrato; (ii) 
representantes do Mutuário incorreram em práticas corruptas, tanto durante o 
processo de seleção do fornecedor, empreiteiro ou consultor, como durante a 
execução do respectivo contrato, sem que o Mutuário tivesse tomado as medidas 
cabíveis para corrigir a situação, dentro do período que o Banco considerar 
razoável, e de acordo com as garantias do devido processo estabelecidas pela 
legislação brasileira. 

( c) Para os efeitos da alínea anterior, entende-se que as práticas corruptas incluem, 
mas não se-limitam, aos seguintes atos: (i) Suborno consiste no ato de oferecer ou 
dar algo de valor com o fim de influenciar as ações ou decisões de terceiros, ou de 
receber ou solicitar qualquer beneficio em troca da realização de ações ou 
omissões vinculadas ao cumprimento de deveres; (ii) Extorsão ou coação, o ato 
ou prática de obter alguma coisa, obrigar à realização de uma ação ou de 
influenciar uma decisão por meio de intimidação, ameaça ou uso de força, 
podendo o dano eventual ou real recair sobre as pessoas, sua reputação ou sobre 
seus bens; (iii) Fraude, todo ato ou omissão que procure falsificar a verdade com 
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o fim de induzir terceiros a assumir a veracidade do fato para obter uma vantagem 
injusta ou causar danos a terceiros; e (iv) Conluio, um acordo secreto entre duas 
ou mais partes, realizado com a intenção de defraudar ou causar danos a uma 
pessoa ou entidade ou obter um fim ilícito. 

ARTIGO 5.03. Obrigações não atingidas. Não obstante o disposto nos artigos 5.01 e 
5.02 precedentes, nenhuma das medidas previstas neste Capítulo atingirá o desembolso: (a) das
quantias sujeitas à garantia de uma carta de crédito irrevogável; e (b) das quantias que o Banco 
tenha comprometido especificamente por escrito, perante o Mutuário, ou o Órgão Executor, 
conforme o caso, a débito dos recursos do Financiamento, para efetuar pagamentos a um 
contratista ou fornecedor de bens ou serviços. A exceção estabelecida nesta alínea (b) não será 
aplicável se o Banco determinar que ocorreram práticas corruptas com relação às aquisições de 
bens e serviços ou à execução dos contratos correspondentes. 

ARTIGO 5.04. Reserva de direitos. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, do 
exercício dos direitos estabelecidos neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia 
do Banco a tais direitos, nem como aceitação de acontecimentos ou das circunstâncias que lhe 
teriam facultado exercê-los: 

ARTIGO 5.05. Disposições não atingidas. A aplicação das medidas estabelecidas neste 
Capítulo não atingirá as obrigações do Mutuário estipuladas neste Contrato, as quais continuarão 
em pleno vigor, salvo no caso do vencimento antecipado da totalidade do Empréstimo, em que 
somente permanecerão em vigor as obrigações pecuniárias do Mutuário. 

CAPÍTULO VI 

Execução do Projeto 

ARTIGO 6.01. Disposições gerais relativas à execução do Projeto. (a) O Mutuário 
convém em que o Projeto será executado com a devida diligência, de conformidade com 
eficientes normas financeiras e técnicas e de acordo com os planos, especificações, cronograma 
de investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco tenha aprovado. 
Convém, igualmente, em que .todas as obrigações que lhe cabem serão cumpridas à satisfação do 
Banco. 

(b) Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco tenha 
aprovado, assim como qualquer modificação substancial no contrato ou contratos 
de bens ou serviços custeados com os recursos destinados à execução do Projeto, 
ou nas categorias de investimento, dependerão de prévio consentimento escrito do 
Banco. 

ARTIGO 6.02. Preços e licitações. (a) Os contratos de execução de obras, aquisição de 
bens e prestação de serviços para o Projeto deverão estabelecer um custo razoável, que será 
geralmente o preço mais baixo do mercado, levando-se em consideração fatores de qualidade, 
eficiência e outros fatores pertinentes. 
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(b) Na aquisição de maquinaria, equipamento e outros bens relacionados com o 
Projeto, e na adjudicação do objeto da licitação para a execução de obras, deverá 
ser utilizado o sistema de licitação pública, em todos os casos em que o valor 
dessas aquisições for igual ou exceder os valores indicados nas · Disposições 
Especiais. As licitações ficarão sujeitas aos procedimentos estabelecidos no 
respectivo Anexo a este Contrato. 

ARTIGO 6.03. Utilização de bens. Salvo autorização expressa do Banco, os bens 
adquiridos com os recursos do Financiamento deverão destinar-se exclusivamente aos fins do 
Projeto. Concluída a execução do Projeto, a maquinaria e o equipamento de construção 
utilizados nessa execução poderão ser empregados para outros fins. 

ARTIGO 6.04. Recursos adicionais. (a) O Mutuário deverá fornecer oportunamente 
todos. os recursos adicionais aos do Empréstimo necessários para a completa e ininterrupta ., -~ 
execução do Projeto, cujo valor estimado se declara nas Disposições Especiais. Se durante o ta·.::,, 
processo de desembolso do Financiamento verifica-se um aumento no custo estimado do Projeto, 
o Banco poderá exigir a alteração no cronograma de investimentos a que se refere à alínea ( d) do 
Artigo 4.01 destas Normas Gerais, para que o Mutuário atenda esse aumento. 

(b) A partir do ano civil seguinte ao do inicio do Projeto e durante o período de sua 
execução, o Mutuário deverá demonstrar ao Banco, nos primeiros sessenta (60) 
dias de cada ano civil, que disporá oportunamente dos recursos necessários para 
efetuar a contribuição local ao Projeto durante esse ano. 

CAPÍTULO VII 

Registros, Inspeções e Relatórios. 

ARTIGO 7.01. Controle interno e registros. O Mutuário ou, se pertinente, o Órgão 
Executor, deverá manter um sistema adequado de controle:dntemos..contábeis e administrativos. 
O sistema contábil deverá estar organizado de modo a prover a documentação necessária para 
verificar as transações e. a facilitar a oportuna preparação das demonstrações financeiras e dos 
relatórios. Os ,egistros do Projeto deverão ser mantidos de modo a: (a) permitir a identificação 
das quantias recebidas das diferentes fontes; (b) consignar, em conformidade com o registro de 
contas que o Banco tenha aprovado, os investimentos no Projeto, tanto com os recursos do 
Empréstimo como com os demais recursos cuja contribuição é prevista para sua total execução; 
( c) conter os pormenores necessários para a identificação dos bens adquiridos e dos serviços 
contratados, bem como a utilização dos referidos bens e serviços; e ( d) demonstrar o custo dos 
investimentos em cada categoria e o progresso das obras. No caso de programas de crédito, os 
registros também deverão conter os créditos concedidos, as recuperações recebidas e a utilização 
das mesmas. 

ARTIGO 7.02. Inspeções. (a) O Banco poderá estabelecer os procedimentos de inspeção 
que julgue necessários para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto. 
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(b) O Mutuário e o órgão Executor, se existir, deverão permitir que o Banco 
inspecione a qualquer tempo o Projeto, assim como os equipamentos e materiais 
nele empregados, e examine os registros e documentos que considere necessário 
conhecer. No desempenho dessa tarefa, o pessoal que o Banco enviar .deverá 
contar com a mais ampla colaboração das respectivas autoridades. Todas as 
despesas relativas a transporte, salário e demais gastos efetuados com tal pessoal 
serão pagas pelo Banco. 

ARTIGO 7.03. Relat6rios e demonstrações financeiras. (a) O Mutuário, ou o órgão 
Executor, se pertinente, apresentará ao Banco os relatórios a seguir indicados, nos prazos que se 
fixam para cada um deles: 

(i) Dentro dos sessenta (60) dias seguintes ao término de cada Semestre civil, 
ou em outro prazo acordado pelas Partes, os relatórios referentes à 
execução do Projeto, preparados de acordo com as nonnas que, a respeito, 
forem acordadas.com o Banco. 

(Ü) Os demais relatórios que o Banco razoavelmente solicitar com relação ao 
investimento dos montantes emprestados, à utilização dos bens adquiridos 
com tais montantes e ao desenvolvimento do Projeto. 

(iii) Três exemplares das demonstrações :financeiras correspondentes à 
totalidade do Projeto, ao encerramento de cada exercício econômico do 
Órgão Executor, e informação financeira complementar relativa a essas 
demonstrações. k demonstrações financeiras serão apresentadas dentro 
dos cento e vinte (120) dias seguintes ao encerramento de cada exercício 
econômico do Órgão Executor, a partir do exercício em que se inicie a 
execução do Projeto e durante o período assinalado nas Disposições 
Especiais. 

(iv) Quando as Disposições Especiais assim exigirem, três exemplares das 
demonstrações financeiras do Mutuário, ao encerramento de seu exercício 
econômico, e informação financeira complementar relativa a essas 
demonstrações. As demonstrações serão apresentadas durante o período 
indicado nas Disposições Especiais, a partir dos referentes ao exercício 
econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos cento e vinte (120) dias 
seguintes ao encerramento de cada exercício econômico do Mutuário. 
Essa obrigação não será aplicável quando o Mutuário for à República ou o 
Banco Central. 

(v) Quando as Disposições Especiais assim exigirem, três exemplares das 
demonstrações financeiras do Órgão Executor, ao encerramento de seu 
exercício econômico, e informação financeira complementar relativa a 
essas demonstrações. As demonstrações serão apresentadas durante o 
período indicado nas Disposições Especiais, a partir das referentes ao 
exercício econômico em que se inicie o Projeto e dentro dos cento e vinte 
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(120) d1as seguintes ao encerramento de cada exercício c:conômico do 
Órgão ExecutoL 

As demonstrações e documentos descritos nas alíneas (a) (iii), (iv) e (v) deverão 
ser apresentados cofü o pare.éêr da .entidade .auditora ind.icada nas Disposições 
Elspeciafa. deste Contrato :e de acordo com ·req~úsitos que o Banco considere 
satisfatórios. Q Mútuârio ou o Órgão Executor, segundo pertinente; devení 
auto!.'12:ar a:entidade auditora à proporcionar ao .Banco a infom1ação adkional que 
este venhi\ raz:oa'l!elni.ente a solicita1:, relativa âs demonstrações financeiras e o:s 
.relatórios de auditoria emitidos, 

(i) Nos· casos em que o patec.er deva ser emitido .por um organismo oficial de 
fiscalização, e este {1ão putjercumprfr essa tarefà,deacordo com requtsitos que o 
Banco considere satisfatórios- ou dentro dos prazos acima mencJ'onados., o 
Muwário,ol;! 'O Ór;gão :J;:.xecutor contratará .os serviços de ll1)1a fuma de con!âdores 
públicos' indepe!i~ente;-ac::eitàve! para o Banco; (ii}As partes contratantes, pooetão 
ac.ordar que sejam utiiiza<ios os serviços ae uma ,firma ae coritado:tes púbficos 
independente. 

., 
,, 

ó.AJ>ÍT:C!LO VIII 

Disp<isiçâo sobre Gravames e Iséncões 

.,A:R.T:JGô s,oi. . COmpromissO: relativo a gravames. Se .o Mutuário d.ecidir estál?elecer 
algnni gray1)11le e~pec{f:ico parciii ôJJ.totál sobre seus b.ens .ou re;ndimentos como garantia de uma 
dív:ioa extei;na, dJ;verá constituír, simultaneamente, um gravame qúe garanta ·a:.o Banco, em 
condições .de lgualda:de e prop(ltCJonalmente, 9 cumprimento das óbrigações pecurtiádas 
.qecortentes do. Contra.to. Co.rttJ:IdQ, .esta disposição .não será aplic6,vel: (a) aos gravames 
constüuiqos s(lbre beI1$; .para .â.~segurâr o . pagamento do. sal.do pen().ente do seu preço de 
a-quisição; e,(b) aos constituídos em razão de operações bancarias para garantir o pagamento ,de 
,9J:iqgaç9eséujps prazos de vem;imento nãó sejam súperiorés a um ano. Se o Mutuário 'foi- um 

. •pafs, meinbiO', a qxpress1ío "bexrs ,cJu :rendimentos" refere-se a todo tipú de bens ou ren.dimentos 
•pert~ry~eniés ão Mutuário ou a qµalquer uma de suas oependências, que não sejam ,entidades 
aut§iiomas•êolnpatrimôníoprqj:lrio,. 

· .. · '.A~'fIG(J·.$.,-0:Z, : Jsençao de,ímpostosc O Mutuário ccnnp.romete-se a pagar Janto .o.capital 
coitio osjuiqs e ,demàisencmigos :ao Empr<€stüno sem .qualquer dedução ou. restrição, livre de 
todo,íínpóstà~táx.a, Qireito ou encai:go ,estabeledd.os ou capazes de ser estabelecidos. pefas leis de 
sçti país;:ea,r:espónsâbilizar::seportodo 'Íi:11posto, taxa ou direitoap)icávéià.reafiza9ão, registro e 
execúÇãó üêste'Góntràto. ·. 
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CAPÍTULO IX 

Arbitragem 

ARTIGO 9.01. Composição do Tribunal. (a) O Tribunal Arbitral será constituído por 
três membros, designados da seguinte forma: um pelo Banco; outro pelo Mutuário; e um terceiro, 
doravante denominado o "Desempatador", por acordo direto entre as partes ou por intermédio 
dos respectivos árbitros. Se as partes ou os árbitros não chegarem a acordo com relação à 
nomeação do Desempatador, ou se uma das partes não puder designar árbitro, o Desempatador 
será designado, a pedido de qualquer das partes, pelo Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos. Se qualquer das partes não nomear árbitro, este será designado pelo 
Desempatador. Se qualquer dos árbitros nomeados, ou o Desempatador, não desejar ou não 

-puder atuar, ou prosseguir atuando, proceder-se-á à sua substituição pela forma estabelecida para 
a sua designação original. O sucessor terá as mesmas funções e atribuições do substituído . 

(b) Se a controvérsia envolver tanto o Mutuário como o Fiador~ se houver, ambos 
serão considerados como uma só parte, e, por conseguinte, deverão atuar conjuntamente seja 
para a nomeação do árbitro, seja para os demais efeitos da arbitragem. 

ARTIGO 9.02. Início do Processo. Para submeter à controvérsia ao processo de 
arbitragem, a parte reclamante dirigirá à outra uma comunicação, por escrito, expondo a natureza 
da reclamação, a satisfação ou reparação pretendida e o nome do árbitro que designa. A parte 
que receber essa comunicação deverá, dentro do prazo de quarenta e cinco ( 45) dias, comwricar à 
parte contrária o nome da pessoa que designa como árbitro. Se dentro do prazo de trinta (30) 
dias, contados da entrega da referida comunicação à parte reclamante, as partes não houverem 
chegado a um acordo sobre a designação do Desempatador, qualquer delas poderá solicitar ao 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos que proceda à designação. 

ARTIGO 9.03. Constituição do Tribunal. O Tribunal Arbitral constituir-se-á em 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos da América, na data em que o Desempatador 
determinar e, uma vez constituído, funcionará nas datas fixadas pelo próprio Tribunal. 

ARTIGO 9.04. Processo. (a) O Tribunal terá competência para conhecer e decidir tão 
somente sobre a matéria da controvérsia O Tribunal adotará suas próprias normas de processo e 
poderá, por iniciativa própria, designar os peritos que considerar necessário. Em qualquer caso, 
dará sempre às partes a oportunidade de apresentar razões em audiência. 

(b) O Tribunal julgará ex aequo et bono, fundamentando sua decisão nos termos deste 
Cóntrato e proferirá sentença ainda que uma das partes não haja comparecido. 

( c) A sentença será exarada por escrito e deverá ser adotada pelo voto concorrente de 
pelo menos dois membros do Tribunal, deverá ser proferida dentro do prazo 
aproximado de sessenta (60) dias, a partir da data da nomeação do Desempatador, 
e, a não ser que o· Tribunal decida prorrogar o aludido prazo, em virtude de 
circunstâncias especiais e imprevistas, será notificada às partes por meio de 
comwricação subscrita, pelo menos, por dois membros do Tribunal, deverá ser 
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cumprida dentro.do prazo de trinta (30) dias contados da data de notificação, terá 
efeito executório e será irrecorrivel. 

ARTIGO 9.05. Despesas. Os honorários de cada árbitro serão custeados pela parte que o 
houver designado e os honorários do Desempatador serão custeados em parcelas iguais entre as 
partes. Antes de constituir-se o Tribunal, as partes entrarão em acordo quanto aos honorários das 
demais pessoas cuja intervenção no processo arbitral julgar necessária. Se as partes, na 
oportunidade, não chegarem a um acordo, o próprio Tribunal fixará a remuneração que seja 
razoável para as pessoas referidas, segundo as circunstâncias. Cada parte custeará suas próprias 
despesas no processo de arbitragem, mas as despesas do Tribunal serão custeadas, em parcelas 
iguais, pelas partes. Qualquer dúvida relacionada com a divisão das despesas ou quanto à forma 
de pagamento, será resolvida pelo próprio Tribunal, mediante decisão irrecorrível. 

ARTIGO 9.06. Notificações. Qualquer notificação relativa à arbitragem ou à sentença 
será efetuada segundo a forma prevista neste Contrato. As partes renunciam a qualquer outra 
forma de notificação. 
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FORTALEZA 
,, 

DIÁRIO OFICIAL DO MUNI_CIPIO 

ANOXLIX FORTALEZA, 27 DE DEZEMBRO DE 2001 Nº 12.242 

PODER EXECUTIVO 

• ("(S ;l J o .. . 
EI ~ 8611 óE'21 DE DEZEMBRÔ DE2001 

Institui o Primlo-Oesempenho 
para os servidores cio lnsUtuto 
de Pesos e Medidas de Forta
leza. 

. A c,\MARA MUNICiPAL DE FORTALEZA DE
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1• • Fica 
lnatituldo o Prêmio-Desempenho para os servidores do Instituto 
de Pesos e Medidas de Fortaleza (IPEM), e de outros órgãos 
municipais, em efetivo exercício na Supel'intendência ou em 
suas Regionais, no cumprimento das ações relativas ao convê
nio celebrado entre o Instituto de Pesos e Medidas de Fortale· 
za (IPEM) e o Instituto Nacional de Metrologia, NormaHzaçAo e 
Qualidade Industrial (INMETRO). Parágrafo único - Aa diSpO·. 
siçoas desta Lei apllpam-se, igualmente, aos servldorea que 
estiverem no exerclclo de cargos em comissão e atendam aos 
critérios estabelecidos por esta Lei e por seu regulamento. Art. 
2• • O prémio, ora instituiclo, somente aerà pago quando o 
lnSlituto de Pesos e Medidas de Fortaleza (IPEM), ultrapassar 
as metas estabelecidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Nonnallzação e Qualidade Industrial (INMETRO), e houver 
recurso5 de cU5teio para esse fim, sendo vedada, para todoS 
os efeiloa, a sua vinçulação e- lncorporaç:k> aos vencimen\os 
ou provento, doa beneficiàriol. Art. 3• - A verificação dai con
dições para a concessão do Prêmio-Desempenho sera realiza
da., mensalmente, por uma comissão lnaUtulda pelô Instituto de 
Pesos e Medidas de Fortaleza (IPEM), ficando o seu paga
mento condicionado à existência da recursos de custeio, nos 
termos estabelecidos no convênio a que se refere o art. 1• 
desta Lei, vedando-se, em qualquer hipótese, a utilização de 
reçuta05 do Tesouro Municipal. Art. 4•. Os racursos para pa
gamento do Prémio-Desempenho correrão pc,r conta das dota
ções orçamenlârias do Instituto Nacional de Metrologia. Nor
mallzação e Qualidade Industrial (INMETRO). alocados ao 
lnstllulo de Pe&es e Medidas de Fortaleza (IPEM), conforme 
estabelecido no § 2• da clausula T- (sétima) do referido corwê
nlO. Art. 5• - O valor do Prêmio-Desempenho a ser pago a cada 
88JVidor sera proporcional ao número de bõnus por ele obtido, 
conforme regulamento a ser aprovado pelo Poder Executivo, 
não podendo ultrapassar o vencimento-base de cada servidor, 
reepeilados os limitas constitucionais. Art. &· • Esta Lei sera 
regulamentada pelo Chefe do Poder Executivo no prazo de 90 
(noventa) dias, contado a partir de sua publicação. Art. 1• -
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, ex
ceto quanto aos efeitos financeiros que retroagirão a 1 • de 
junho de 2001. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA, em 27 de dezembro de 2001. Juracl Magalhles 
- PREFEITO Df: FORTALEZA. , 

_.~?t~· :J~' ... lt;f~) .. ,_:: ,_)~~6~luL 
LEI N" 8612 DE 27 DE DEZEMBRO OE 2001 

Autoriza o ·Chefe do Poder 
Execulivo a contrair o emp,és
timo que indica. 

A cAMARA MUNICIPAL OE FORTALEZA DE
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1• • Fica o 
Chefa do Poder Execuwo Municipal autorizado a realizar ope
ração de crédito externo, até o limite de US$ 56.200.000,00 
(oUenta e seis milhões e duzenios mil dólares), junto ao Banco 
lnteramerlcano de Desenvolvimento (810). com garantia do 
Govetno Federal, destinado à execução do Programa de 
Transporte· Urbano de Fortaleza - B10-FOR.1. Arl. 2• • A exe
cução do Programa de Transporte Urbano de For1aleza - 810-
FOR.1 sera acompanhada pelo ConseU'lo Municipal de Trans
portes 

0

Urbanos (COMTUR). Art. 3• - O Poder Executivo Muni
cipal inclulrà nas prepostas orçamentâtia& anuais as dotaçõe11 
neceasãriaa à cobertura do5 encargos financeiroa decorrentes 
da execução desta Lei. M. 4•. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua pub11cação oficial. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL 
OE FORTALEZA, em 27 de dezembro de 2001. Juracl Vieira 
de Magalhles - PREFEITO OE FORTALEZA. .......... 

DECRETO N• 11091 DE 10 DE DEZEME3RO DE 2001 

Abre ao Orçamento Fiscal do Mu
nicípio, em favor de diverso& ór
gãos, crédito suplementar no valor 
de RS 6.419.200,00, para reforço 
de dotações orçamentérias con
signadas no vigente orçamento. .... 

O PREFEITO MUNlCIPAL DE FORTALEZA. no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 76, inciso 
VI. da Lei Orgànk:a do. Munk:lplo de Fortaleza e da autorizaçto 
contida no M . e•. 11. da lei n• 8.502, de 19 de dezembn> 2000 · 
e: CONSIDERANDO a necenldade de implementar o Progra
ma de Trab;llho de diversos órgão& da Administração Munlcl· 
pai. DECRETA: Art. 1• - Fica abetto ao Orçamento Fi.ca! Mu
nlclplo, em favor de dlverao11 órgãos, o crédito suplementar no 
valor de R$ 5.419.200,00 (cinco milhões, quatrocentos e deze
nove mU e duzentos reais). para atender à programação cons
tante do Anexo I deste Decnito. M. ~ • O. recur$0s necessà· 
ri08 à execução do disposto no artigo anterior decorrerão de 
anulação totat e parcial das dotaçõü orçamentàrlas Indicadas 
no Anexo li deste Oec111lo. Art. 3" - Este Decreto entrará em 
vigor na·data de aua publicação. revogada aa disposições em 
conlrérló. PAÇO MUNICIPAL, em 10 de dezembro de .2001. 
Juracl Vlelt• de Magalhh• - PREFEITO DE FORTALEZA. 
Duli:e Maria de LuC8t18 Aguiar - SECRETÁRIA MUNICIPAL 
DE AÇÃO GOVERNAMENTAL EM EXERCICIO. · 

ANEXO! 
RS 100 

COOIGO ESPECIFICAÇÃO NATUREZA FONTE VAL~ 

°" REC 
DESPESA 

18000 Stclel:lrl.l M<lolic. 

DesetwGI. Ten,t. e 
Meio Arnblenle 

1 11101 Seaalarie Mwicipal 

lle 0eN11110MmenlO 

1 
Temlorl;I 

10.51.323.20112 Coa,denaçàO CIO 
eonc,o1a u,11ano 31.32.01 03 16115001 

1 
10.51 323 2082 0001 ~ do 1 

Coriuole IJ<bano 313201 03 168 500 i 
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:.:.wa't' ··u .. •.····•~ FORTALEZA 
DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 

ANOU FORTALEZA, 13 DE MAIO DE 2004 

PODER EXECUTIVO 
1 QASINETE DO PREFSTO 1 

.,~)U.C d., M,c,.. M•" 03..:.r /()3 • 
Lél N9 Nl2 DE 12 DE MAIO DE 2004 

ln!Slllul a SEMANA MUNICIPAL 
DE INCENTIVO À SAÚDE MA· 
MÃRIA e dá outras providên· 
ciaa. 

A CÃUARA MUNICIPAL OE FORTALEZA DE• 
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 19 • Ftca insti
tuída, no Ambito do Munlcfpk) de Fortaleza, a Semana Munici
pal de Incentivo à Saúde Mamárll, a N fNlw, a cada ano, 
~ com a Semana Nacional de dallgnaçlo e 
obj9llvoa Nrnel11111M, ,nualmen1e p,omovida pel11 Soo'8dade 
Bl'Miltlra d9 Mu!OIOgltJAltglonal e.ará (SBWCE). M. 2' • A 
semana Munlcic,al de Incentivo à Saúde Mam4rta tem como 
ptlncipel objtCI\IO lncen1ivar • mun- a reaUzantm o •~ 
..,._ du ~. visando à deCec9IO de nódulot, tendo em 
vista a pl'IIYenÇlo de oãncer. Paragrafo único - Na Semana 
aludida.• muhtlaa davem•r alndaorlenladas no eenlldo de 
reaHzar oe MgUlntN exames: 1 • ullra""°"* anuais, lndepen· 
dente da idlde; li • mamograr... anuata, obrtgat6'1u pana 
aquelaa com idadll superior a 40 (quarenta) anos. Art. 311 • Na 
Semana Munlclpal de Incentivo à 8allde Marn4ria, de que trata 
Qta Lei, a adminllltraçio mu~. através dO órg6o oc,q,e
tent• 1'8&pOnHvel pelo 8l8tema de eaúde, deve fomenl# cam
panha& • eventoe eapeclficot, bem como delenvolver ldvida· 
dee educalivaa voltadU para a pc,pulação feminina, sempre 
abordando o clncer de mama e a impQl16ncla dos exames 
para prewml-lo, em eepeclal o auto-élcame. Art. 411 • O aconte
cimento passar~ a constar do ealel'ldárlo oficial do Munlclpio de 
Fortaleza. Art. 511 • A Semana Municipal de looemiYo à Saúde 
MMMtil deve ser precedida de ampla <IYulgaçlo e realizada 
em localt a eerem delerminedol pelo Poder Pllblco. f 19 • A 
ao~ munlciPel providenclàrá a dlwlgaçlo da Sema· 
na, utilizando lnaerçiles ma mldia, outdclcHs, faldets, cartazes, 
entre oulrot meios d& difudo. § 2' • O Poder Público empre
endem Nforp no sentido de conMQUlr a publk:açlo de rapor
tagent IObre o aesunto, contendO n MgU!ntes lnformaç6ea 
b61k:as, enare OUlnlS: 1 • oa objetivOs da Semana MunlclpaJ de 
Incentivo à Saúde MarMtle; li • oe locala de mellzaçlo dlla 
ca~. eventos, paletttaa • Qutras allvidedN do aconte
cimento; lfl • a fonna de fazer o auto-exame, diWidarnenle 
ilUStrada; IV • oa hábit01 aaudáveis a sarem adqUirldoe para ee 
prevenir do clncer de mama, ter chancee de curar a doença • 
Pf8HfVa, as mamaa; V • os proetdimentoe eaMnciala Ineren
tes à prevenção primária e à prevenção aecundária ou datec· 
910 precoce; Vt - os esclanldmentos às questões comuna 
pertinenleS ao tema; VII - as unidades de aallde onde alo efe
tuados oa exames de mama, com oe 9MII respedlvoa «IClefe
ços e telefones. § ao -As lntormaç6ea menclonadu noa lnClsos 
Ili, IV, V e VI do § :ZO deste artigO devem ser pl.lblictdas nas 
raportagena de tomn, dealacada. Alt. 6' • Para a ~ 
doa obieflvoa desta Lei, o Poder Executlvo podera eetabelece1 
parceria com a Sociedade BrMlleira de MastologtalAegional 
Ce8'6 (S8M'CE). Art. 79 • As despesas decorrentes da aplk;a
ção desta Lei cor,erão por conta de dótaQões orçamentárias 

destinadas ao 8-r Municipal dt S&l)de; suplementadas, 1e 
necesaário. M. 81 • Eata Lei entra em vigor na data de aua 
fNmtloaqlo oficlld, nwogadas as ~ em contrãrio. 
PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL OE FORTALEZA, em 12 
de ffllllo de 2004. Junicf llaplhln · PRIPEITO DE FORTA
LEZA. ---. iP,wi,iw ~ /..U..·..,,.· oos<r /olf . 
~ LEf N!' 8833 DE 12 DE MAIO DE 2004 
~-~ f)t;JJ~/04 -

Altera a Lei n• 8.612 de 27 de 
dezembro de 2001, acreac:en
lllndo parág,afo ~lco ao art. 
3t, na forma que lndioa. 

A C.ÃMARA MUNICIPAL OE FORTALEZA DE· 
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: Art. 1ª • lt acres
oenlado ao art. 3" da Lei ri' 8.612, de 27 de dezembro de 2001, 
o eegutnte parágrafo llnlco. "P-'9fafo llrllco - O Poder Execu
tivo fica âutorlzado a vincular, oomo contragarantias à garantia 
da Unllo, as cotas de repartlplo conatltuclonal pNMStaa nos 
arta. 158 a 159, ~ pelaa 1'8Ceitu bibut*ias 
9ICabelecidaa no art. 156 da Constttulçlo F4!deral, confonne 
preyislo constante do § ... do art. 187 do tulo ~. 
al4m de QUlraa gnntias em clreito adnlffidu.• M 29 - Eata Lei 
entra em vigor na data de --~ oficial, ficando revo
gada aa dl~ em conrirto. PAÇO DA PREFEllURA 
MUNICIPAL DE FORTALEZA, em 12 de maio de 2004. JuNcf 
....... • PREFEITO OE FORTALEZA. ---~~ t;J.,.. ~ - .,..._. ~S-T / O;J . 

LEI N' 8134 OE 12 DE MAIO DE 20d4 

lnetnui a SEMANA MUNICIPAL 
OE INCENTIVO AO ALEITA· 
MENTO MATERNO e dá outras 
provldincias, 

A CÂMAAA MUNICIPAL DE FORTALEZA OE· 
CRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: M. 11 • Fica inaü
tulda no lmbllo do Munlcfpio de Fortaleza, a Semana Municipal 
de lncentillo ao Aleltanento Matemo, a se realizar, a ceda ano, 
~mente com a Semana ~dlal de Designação e 
~ Semelhanle9, anualmente promollidà pela Sociedade 
Bratlelra dlt PeclalrlalReglo Ceari. M . :ZO - A Semana 
Municipal de lncenthlo ao Alellamenlo Matemo, de que traia 
uta lei, tem como obj841vo principal conacief111zaf a J>OPU18910, 
especialmente as mlN, da tf11)0r1lncla do aleitamento mater
'JO, lerldo em vl&la toml-lo urna prétlce habitual. Parágrafo 
Unioo - A capacllacjlo de peeaoaa, no proceno de QOASCtenti
zação do alaltamentO m$lemo, deve ter em vista a tu• atuação 
como multipllcadores do que aprenderam em suaa . próprias 
comunldadea. M 3' - Na Semana Municipal de Incentivo ao 
Aleitamento Matemo, a Administraçlo Munlclpal, através do 
órgio municipal raepon9'vel pelo lllalema de taúde, deve 
Pl'Ol'l'ICMN' evenl08 ~. bem como desel\votvec- atlvida• 
dea educativas voltadas para a IOCiedade, p~la a 
população feminina, abordando a ímpOtl6ncia do aleitamento 
màtemo. Art. 411 • o aconttcímento p___,. conatar no calend4k
rlo oficial do Município. Art. 59 • A Semana Munlc:lpal ~ Incenti
vo ao Aleitamento Matemo (leve ser precedida de ~ pro
moção, bem como devidamente divulgada durante a eua real!
zaçio. § 19 • A. Adminlstra9ão M!nlclpal providenciará a dlvul-



Resolução DE-124/14 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO No. 3289/OC-BR 

entre o 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

eo 

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO 

Programa de Transporte Urbano de Fortaleza II 

r. 
' 

24 de fevereiro de 2016 

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS#38918 l 36 



CONTRA TO DE EMPRÉSTIMO 

DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

INTRODUÇÃO 

Partes, Objeto, Elementos Integrantes, Órgão Executor e Garantia 

1. PARTES E OBJETO DO CONTRA TO 

CONTRATO celebrado no dia 24 de fevereiro de 2016 entre o MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, a seguir denominado "Mutuário", e o BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO, a seguir denominado "Banco", para cooperar na execução de um 
progr~a, a seguir denominado "Programa" ou "Projeto", que ~onsiste em apoiar a promoção da 
mobilidàde urbana sustentável em Fortaleza, por meio: (i) da melhoria da qualidade da gestão do 
transporte; (ii) da melhoria na infraestrutura e serviço de transporte público em parte da rede 
integrada; e (iii) da adequação do espaço urbano em tomo dos corredores sob intervenção. O 
Anexo Único apresenta os aspectos mais relevantes do Projeto. 

2. ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONTRA TO E REFERÊNCIA ÀS NORMAS 
GERAIS 

(a) 

(b) 

Integram este Contrato as Disposições Especiais, as Normas Gerais e o Anexo 
Único, que se juntam ao presente. Se alguma estipulação das Disposições 
Especiais, do Anexo Único ou do Contrato de Garantia não concordar ou estiver 
em contradição com as Normas Gerais, prevalecerá o disposto nas Disposições 
Especiais, no Anexo Único ou no Contrato de Garantia, conforme o caso. Quando 
existir discrepância ou contradição entre estipulações das Disposições Especiais, 
do Anexo Único ou do Contrato de Garantia, será aplicado o princípio de que a 
disposição específica prevalece sobre a geral. 

' As Normas Gerais estabelecem pormenorizadamente as disposições de 
procedimento relativas à aplicação das cláusulas sobre amortização, juros, 
comissão de crédito, inspeção e supervisão, conversões, desembolsos, bem como 
outras disposições relacionadas com a execução do Projeto. As Normas Gerais 
incluem também definições de caráter geral. 

3. ÓRGÃO EXECUTOR 

A execução do Projeto e a utilização dos recursos do empréstimo outorgado pelo Banco 
serão efetuadas totalmente pelo Mutuário, J?Or intermédio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (SEINF), a seguir denominada "Orgão Executor", ou outra que vier a sucedê-la, 
mediante acordo prévio com o Banco. 
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4. GARANTIA 

Este Contrato fica sujeito a que a República Federativa do Brasil, a seguir denominada 
"Fiador", assine o Contrato de Garantia e assuma as obrigações nele estipuladas. 

5. DEFINIÇÕES ESPECÍFICAS 

Para os fins deste Contrato, adotam-se as seguintes definições, além das contidas no 
Capítulo II das Normas Gerais: 

(a) "DNIT" significa o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

(b) "ITS" significa Sistemas de Transportes Inteligentes, ou Intelligent Transportation 
System. 

(c) "POA" significa o Plano Operacional Anual do Projeto, que conta com um 
cronograma financeiro do Projeto. 

(d) "PEP" significa o Plano de Execução do Projeto, que estabelece o cronograma de 
atividades do Projeto. 

(e) "SIAT" significa Sistema de Informação de Acidentes de Tráfego. 

(f) "UGP" significa a Unidade de Gerenciamento do · Projeto, instituída pelo 
Decreto nº 13.346, de 19 de maio de 2014, do Prefeito Municipal de Fortaleza. 

CAPÍTULO I 

O Empréstimo 

CLÁUS·ULA 1.01. Valor e Moeda de Aprovação do Empréstimo. Nos termos deste Contrato, 
o Bancó se compromete a conceder ao Mutuário, e este aceita, um empréstimo no montante de até 
US$ 57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões novecentos e oito mil Dólares), a seguir 
denominado "Empréstimo", para contribuir para o financiamento do Projeto. 

CLÁUSULA 1.02. Solicitação de desembolsos e moeda dos desembolsos. (a) O Mutuário 
poderá solicitar ao Banco desembolsos do Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 4.03 
das Normas Gerais. 

(b) Todos os desembolsos serão denominados e efetuados em Dólares, salvo nos casos 
em que o Mutuário opte por um desembolso denominado em moeda distinta do Dólar, de acordo 
com o disposto no Artigo 5.01 das Normas Gerais. 
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CLÁUSULA 1.03. Disponibilidade de moeda. Se o Banco não tiver acesso à moeda 
solicitada pelo Mutuário, o Bànco, de comum acordo com o Mutuário e com a não objeção do 
Fiador, poderá desembolsar o Empréstimo em outra moeda de sua escolha. 

CLÁUSULA 1.04. Prazo para desembolsos. O Prazo Original de Desembolsos será de 5 
(cinco) anos, contados a partir da data de entrada em vigor deste Contrato. Qualquer extensão do 
Prazo Original de Desembolsos deverá contar com a anuência do Fiador e estará sujeita ao 
previsto no Artigo 3.02(f) das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 1.05. Cronograma de Amortização. (a) A Data Final de Amortização é a data 
correspondente a 15 de outubro de 2040. A VMP Original do Empréstimo é de 14,89 (quatorze 
vírgula oitenta e nove) anos. 

(b) O Mutuário deverá amortizar o Empréstimo mediante o pagamento de prestações 
semestrais, consecutivas e, na medida do possível, iguais. O Mutuátjo deverá pagar a primeira 
prestação de amortização no dia 15 de abril de 2021, e a última, no mais tardar, no dia 15 de 
outubro de 2040. 

( c) As Partes poderão acordar a modificação do Cronograma de Amortização do 
Empréstimo de acordo com o disposto no Artigo 3.02 das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 1.06. Juros. (a) O Mutuário deverá pagar juros sobre os Saldos Devedores 
diários a uma taxa que será determinada de acordo com o estipulado no Artigo 3.03 das Normas 
Gerais. 

(b) O Mutuário deverá pagar juros ao Banco semestralmente, no dia 15 dos meses de 
abril e outubro de cada ano, a partir do dia 15 de abril de 2016. 

CLÁUSULA 1.07. Comissão de Crédito. O Mutuário deverá pagar uma comissão de crédito 
de acordo com o disposto nos Artigos 3.04, 3.05 e 3.07 das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 1.08. Recursos para Inspeção e Supervisão. Exceto se o Banco estabelecer o 
contrário de acordo com o disposto no Artigo 3.06 das Normas Gerais, o Mutuário não estará 
obrigado a cobrir os gastos do Banco a título de inspeção e supervisão gerais. 

CLÁUSULA 1.09. Conversão. O Mutuário poderá solicitar ao Banco uma Conversão de 
Moeda ou uma Conversão de Taxa de Juros em qualquer momento durante a vigência do 
Contrato, de acordo com o disposto no Capítulo V das Normas Gerais: 

(a) Conversão de Moeda. O Mutuário poderá solicitar que um desembolso ou a 
totalidade ou uma parte do Saldo Devedor sejam convertidos a uma Moeda de País Não Mutuário 
ou a uma Moeda Local, que o Banco possa intermediar eficientemente, com as devidas 
considerações operacionais e de gestão de risco. Entender-se-á que qualquer desembolso 
denominado em Moeda Local constituirá uma Conversão de Moeda, ainda que a Moeda de 
Aprovação seja tal Moeda Local. · 
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(b) Conversão de :raxa de Juros. O Mutuário poderá solicitar em relação a parte ou à 
totalidade do Saldo Devedor que a Taxa de Juros Baseada na LIBOR seja convertida a uma taxa 
fixa de juros ou qualquer outra opção de Conversão de Taxa de Juros solicitada pelo Mutuário e 
aceita pel~ Banco. 

CAPÍTULO II 

Custo do Projeto e Recursos Adicionais 

CLÁUSULA 2.01. Custo do Projeto. O custo total do Projeto é estimado em quantia 
equivalente a US$ 115.816.000,00 (cento e quinze milhões oitocentos e dezesseis mil Dólares). 

CLÁUSULA 2.02. Recursos adicionais. O valor dos recursos adicionais ao Empréstimo que, 
de acordo com o Artigo 7.04 das Normas Gerais, o Mutuário se compromete a fornecer 
oportunamente para a completa e ininterrupta execução do Projeto, é estimado em quantia 
equivalente a US$ 57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões novecentos e oito mil Dólares), sem 
que essa estimativa implique limitação ou redução da obrigação do Mutuário de acordo com o 
referido Artigo. Para calcular a equivalência em Dólares, será adotada a regra selecionada pelo 
Mutuário na Cláusula 3.04 destas Disposições Especiais. 

CAPÍTULO III 

Uso dos Recursos do Empréstimo 

CLÁUSULA 3.01. Utilização dos recursos do Empréstimo. (a) O Mutuário poderá utilizar 
os recursos do Empréstimo para pagar obras, bens e serviços adquiridos de acordo com o 
Capítulo IV destas Disposições Especiais, para os propósitos que se indicam neste Contrato. 

(b) Os recursos do Empréstimo serão utilizados somente para o pagamento de obras, 
bens e serviços originários dos países membros do Banco. 

CLÁUSULA 3.02. Reembolso de despesas a débito do Empréstimo. Com a concordância do 
'Banco, dos recursos do Empréstimo poderá ser utilizada até uma quantia equivalente a 
US$ 10.000.000,00 (dez milhões de Dólares) para reembolsar despesas efetuadas com o Projeto 
para as obras ou atividades de consultoria do Programa. Essas despesas devem ter sido efetuadas 
antes de 15 de outubro de 2014, mas após 17 de dezembro de 2013, desde que se tenham 
cumprido requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. Com a 
concordância do Banco, os recursos do Empréstimo também poderão ser utilizados para 
reembolsar despesas efetuadas ou financiar as que se efetuem com o Projeto a partir de 15 de 
outubro de 2014 e até a data da entrada em vigor do presente Contrato, desde que se tenham 
cumprido os mencionados requisitos. 
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CLÁUSULA 3.03. Prazos para o início material das obras. O prazo para o início material 
das obras compreendidas no Projeto será de até 4 (quatro) anos, contados a partir da vigência do 
presente Contrato. 

CLÁUSULA 3.04. Taxa de câmbio. Para efeito do estabelecido no Artigo 4.09(a) das Normas 
Gerais deste Contrato, as partes acordam que a taxa de câmbio aplicável será a indicada no inciso 
(a)(ii) do referido Artigo. Nesse caso, será aplicada a taxa de câmbio vigente no dia em que o 
Mutuário, o Órgão Executor, ou quaisquer outras pessoas fisicas ou jurídicas a quem se tenha 
delegado a faculdade de efetuar despesas, efetue os respectivos pagamentos a favor do contratado 
ou fornecedor. · 

CAPÍTULO IV 

Execução do Projeto 

CLÁUSULA 4.01. Contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e aquisição 
de bens. (a) Para efeitos do disposto no Artigo 2.01(49) das Normas Gerais, as partes fazem 
constar que as Políticas de Aquisições são as datadas de março de 2011, contidas no documento 
GN-2349-9, aprovado pelo Banco em 19 de abril de 2011. Se as Políticas de Aquisições forem 
modificadas pelo Banco, a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços diferentes de 
consultoria serão realizadas de acordo com as disposições das Políticas de Aquisições 
modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do Mutuário e o Mutuário aceite 
por escrito sua aplicação. 

(b) Para a contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e a aquisição de 
bens, poderá ser utilizado qualquer um dos métodos descritos nas Políticas de Aquisições, desde 
que tal método tenha sido identificado para a respectiva aquisição ou contratação no Plano de 
Aquisições aprovado pelo Banco. 

(c) A concorrência pública internacional será utilizada para aquisições e contratações 
estimadas em valor· superior a US$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares) para a 
contratação de obras e a US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de Dólares) para a aquisição de bens e 
a contratação de serviços diferentes de consultoria. Caso o Banco aumente o limite que determina 
o uso da concorrência pública internacional conforme estabelecido pelo Banco na página 
www.iadb.org/procurement, o Mutuário poderá optar pela adoção do novo limite. Abaixo desse 
limite, o método de seleção será determinado de acordo com a complexidade e características da 
aquisição ou contratação, o qual deverá estar refletido no Plano de Aquisições aprovado pelo 
Banco. 

(d) No que se refere ao método de licitação pública nacional, os respectivos 
procedimentos de licitação pública nacional poderão ser utilizados sempre que, a critério do 
Banco, tais procedimentos garantam economia, eficiência, transparência e compatibilidade geral 
com a Seção I das Políticas de Aquisições e levando em conta, entre outros, o disposto no 
parágrafo 3.4 de tais Políticas. · 
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CLÁUSULA 4.02. Manutenção. O Mutuário se compromete a: (a) conservar adequadamente 
as obras e equipamentos compreendidos no Projeto, de acordo com normas técnicas geralmente 
aceitas; e (b) apresentar ao Banco, durante os 3 (três) anos seguintes à conclusão da primeira obra 
do Projeto, e dentro do primeiro trimestre de cada ano, um relatório sobre o estado dessas obras e 
equipamentos e o plano anual de manutenção, conforme disposto na Seção V do Anexo Único. Se 
ficar comprovado, com base nas inspeções feitas pelo Banco ou nos relatórios recebidos, que a 
manutenção efetuada encontra-se abaixo dos níveis acordados, . o Mutuário deverá adotar as 
medidas necessárias para que as deficiências sejam ~orrigidas à satisfação do Banco. 

CLÁUSULA 4.03. Reconhecimento de despesas a débito da contrapartida local. O Banco 
poderá reconhecer, como parte dos recursos da contrapartida local, despesas efetuadas no Projeto 
distintas das previstas na Cláusula 3.02 até quantia equivalente a US$ 10.000.000,00 (dez milhões 
de Dólares), em obras ou atividades de consultoria do Projeto, que tenham sido efetuadas antes de 
15 de outubro de 2014, mas após 17 de dezembro de 2013, desde que se tenham cumprido 
requisitos substancialmente análogos aos estabelecidos neste Contrato. O Banco também poderá 
reconhecer, como parte da contrapartida local, as despesas efetuadas ou que venham a ser 
efetuadas com o Projeto a partir de 15 de outubro de 2014 e até a data da entrada em vigor do 
presente Contrato, desde que se tenham cumprido os mencionados requisitos. 

CLÁUSULA 4.04. Seleção e contratação de serviços de consultoria. (a) Para efeitos do 
disposto no Artigo 2.01(50) das Normas Gerais, as partes fazem constar que as Políticas de 
Consultores são as datadas de março de 2011, contidas no documento GN-2350-9, aprovado pelo 
Banco em 19 de abril de 2011. Se as Políticas de Consultores forem modificadas pelo Banco, a 
seleção e contratação de serviços de consultoria serão realizadas de acordo com as disposições das 
Políticas de Consultores modificadas, uma vez que estas sejam levadas ao conhecimento do 
Mutuário e o Mutuário aceite por escrito sua aplicação. 

(b) Para a seleção e contratação de serviços de consultoria, poderá ser utilizado 
qualquer um dos métodos descritos nas Políticas de Consultores, desde que tal método tenha sido 
identificado para a respectiva contratação no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco. 

(c) O limite que determina a composição da lista curta com consultores internacionais 
será de US$ 1.000.000,00 (um milhão de Dólares). Abaixo deste limite, a lista curta poderá ser 
composta integralmente por consultores nacionais do país do Mutuário. 

CLÁUSULA 4.05. Atualização do Plano de Aquisições. Para a atualização do Plano de 
Aquisições conforme o disposto no Artigo 7.02(c) das Normas Gerais, o Mutuário deverá utilizar 
ou, se for o caso, fazer com que o Órgão Executor utilize, o sistema de execução e 
acompanhamento de planos de aquisições que o Banco determine. 

CLÁUSULA 4.06. Relatórios de avaliação. (a) O Mutuário apresentará ao · Banco: 
(i) relatórios semestrais de acompanhamento; e (ü) relatório de avaliação final do Projeto, o qual 
deverá ser entregue em até 6 (seis) meses após o vencimento do Prazo Original de Desembolsos 
ou suas extensões, apresentando os resultados do Projeto, com base na 1:Iletodologia e nas 
diretrizes ajustadas com o Banco. 
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(b) O processo de monitoramento e avaliação do Programa será coordenado pela UGP, 
com o apoio de uma empresa gerenciadora especializada. A UGP deverá contar com sistemas 
adequados para: (i) compilar a informação periódica de avanço fisico e financeiro; e (ii) manter de 
forma acessível e atualizada a informação relevante sobre a execução das atividades do Programa 
e seus recursos. 

(c) O Mutuário deverá ainda compilar, arquivar e manter atualizados, por 3 (três) anos 
contados do final da execução do Projeto, a documentação e a informação de suporte do Projeto 
que permita ao Banco realizar a avaliação ex post, caso o Banco considere conveniente. · 

CLÁUSULA 4.07. Condições especiais de execução. (a) Antes do início de cada obra, o 
Mutuário deverá apresentar, à satisfação do Banco, evidência de: (i) possuir o devido 
licenciamento ambiental requerido pela legislação brasiieira; (ii) em caso de obras que requeiram, 
haver concluído a implantação do plano de desapropriação e reassentamento da população 
afetada, de acordo com a Política de Reassentamento Involuntário do Banco (OP-710); e 
(iii) contratação de empresa responsável pela supervisão da respectiva obra; 

(b) Antes do início da obra na rodovia BR-116, rodovia sob jurisdição do DNIT, o 
Mutuário deverá apresentar ao Banco instrumento jurídico pertinente firmado entre o Município 
de Fortaleza e o DNIT, cujos termos tenham sido acordados com o Banco. 

(c) O Mutuário deverá apresentar, no prazo de até 6 (seis) meses da data de assinatura 
deste Contrato e previamente à contratação das obras do Projeto, de acordo com os termos 
acordados com o Banco, a contratação da empresa gerenciadora do Projeto. 

CAPÍTULO V 

Supervisão 

CLÁUSULA 5.01. Registros, inspeções e relatórios. O Mutuário se compromete a manter 
registros, permitir inspeções, apresentar relatórios, manter um sistema de informação financeira e 
uma estrutura de controle interno aceitáveis ao Banco e apresentar ao Banco as demonstrações 
financeiras e outros relatórios auditados, de acordo com as disposições estabelecidas neste 
Capítulo e no Capítulo VIII das Normas Gerais. 

CLÁUSULA 5.02. Supervisão da execução do Projeto. (a) O Banco utilizará o plano de 
execução do Projeto a que se refere o Artigo 4.0l(d)(i) das Normas Gerais como um instrumento 
para a supervisão da execução do Projeto. Tal plano deverá compreender o planejamento 
completo do Projeto, com as ações que deverão ser executadas para que os recursos do 
Empréstimo sejam desembolsados no Prazo Original de Desembolsos. 

(b) O plano de execução do Projeto deverá ser atualizado quando for necessário, em 
especial quando se produzirem modificações significativas que impliquem ori possam implicar 
atrasos na execução do Projeto. O Mutuário deverá informar o Banco sobre as atualizações do 
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plano de execução do Projeto, no mais tardar por ocasião da apresentação do relatório semestral 
de progresso correspondente. · 

CLÁUSULA 5.03. Demonstrações financeiras e outros relatórios. O Mutuário se 
compromete a que, diretamente ou por meio do Órgão Executor, se apresentem os seguintes 
relatórios: 

(a) Dentro do ,Prazo de 120 (cento e vinte) dias do encerramento de cada exercício 
fiscal do Orgão Executor e durante o Prazo Original de Desembolso ou suas 
extensões, os relatórios contendo as demonstrações financeiras do Projeto, 
devidamente auditadas por uma empresa de auditoria independente aceitável ao 
Banco ou pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. O último 
desses relatórios será apresentado dentro dos 120 ( cento e vinte) dias seguintes ao 
vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões. 

(b) Dentro do prazo de 60 (sessenta) dias do encerramento de cada Semestre, 
relatórios semestrais de progresso, os quais incluirão atualizações _do POA e do 
PEP, com as atividades, cronogramas e orçamentos estimados para os projetos 
financiados no ano anterior e os propostos para o ano seguinte. Os relatórios 
incluirão, no mínimo: (i) estado de execução do Projeto, discriminado por 
componentes; (ii) o plano de aquisições de obras, bens e serviços, inclusive de 
consultoria, com os respectivos orçamentos e projeções de desembolso; 
(iii) avanço no cumprimento das metas e resultados do Programa; (iv) avanço no 
cumprimento dos indicadores de produto para cada componente, de acordo com a 
Matriz de Resultados do Projeto e o cronograma de sua implementação; 
(v) problemas enfrentados; e (vi) soluções adotadas. 

CAPÍTULO VI 

Disposições Diversas 

CLÁUSULA 6.01. Vigência do Contrato. Este Contrato começa a vigorar na data de sua 
assinatura. 

CLÁUSULA 6.02. Extinção. O pagamento total do Empréstimo e dos juros e comissões, 
assim como dos demais gastos, prêmios e custos originados. em virtude deste Contrato, dará por 

- extinto o Contrato e todas as obrigações dele derivadas 

CLÁUSULA 6.03. Validade. Os direitos e obrigações estabelecidos neste Contrato são válidos 
e exigíveis, de acordo com os termos nele estabelecidos, sem referência à legislação de qualquer 
país. 
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CLÁUSULA 6.04. Comunicações. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro 
procedimento, todo aviso, solidtação ou comunicação que as partes devam enviar uma à outra em 
virtude deste Contrato será feito por escrito e considerar-se-á efetuado no momento em que o 
documento correspondente for entregue ao destinatário no respectivo endereço, abaixo indicado: 

Do Mutuário: 

Endereço postal para assuntos relacionados com a execução do Projeto: 

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF 
Av. Paulino Rocha, nº 1343 -Bairro Cajazeiras 
CEP: 60864-311 
Fortaleza, CE 

Fax: 55 85 3105-1082 

Endereço postal para assuntos relacionados com o serviço do Empréstimo: 

Do Banco: 

Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN 
Rua Gal. Bezerril, 755 - Centro 
CEP: 60055-100 
Fortaleza, CE 

Fax: 55 85 3105-1240 

Endereço postal: 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
Estados Unidos da América 

Fax: (202) 623-3096 

CLÁUSULA 6.05. Correspondência. O Banco e o Mutuário comprometem-se a encaminhar à 
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN do Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, no endereço abaixo indicado, cópia das correspondências relativas ao Projeto. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
Secretaria de Assuntos Internacionais - SEAIN 
Esplanada dos Ministérios, Bloco K, 5° andar 
70040-906, Brasília, DF, Brasil 

Fax: +55 (61) 2020-5006 
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CAPÍTULO VII 

Arbitragem 

CLÁUSULA 7.01. Cláusula compromissória. Para a solução de qualquer controvérsia 
oriunda do presente Contrato que não seja dirimida por acordo entre as partes, estas se submetem 
incondicional e irrevogavelmente ao processo e sentença do Tribunal de Arbitragem a que se 
refere o Capítulo X das Normas Gerais. 

EM TESTEMUNHO DO QUE, o Mutuário e o Banco, atuando cada qual por intermédio 
de seu representante autorizado, firmam o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor em 
Brasília, DF, Brasil no dia acima indicado. 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA 

ito Cláudio Rodri es Bezerra 
Prefeito de Fortaleza 

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO 

Hugo Flórez Timorán 
Representante do Banco no Brasil 
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SEGUNDA PARTE 

NORMAS GERAIS 
Abril de 2014 

CAPÍTULO! 

ApliCação das Normas Gerais 

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS#38918156 

ARTIGO 1.01. Aplicação das Normas Gerais. Estas Normas Gerais aplicam-se aos 
Contratos de Empréstimo que o _Banco Interamericano de Desenvolvimento celebra com seus 
Mutuários e, portanto, suas disposições constituem parte integrante deste Contrato. 

CAPÍTULO II 

Definições 

ARTIGO 2.01. Definições. Para os efeitos dos compromissos contratuais contraídos pelas 
partes, são adotadas as seguintes definições: 

1) 

2) 

3) 

4) 

"Adiantamento de Fundos" significa o montante de recursos adiantados pelo 
Banco ao Mutuário a débito dos recursos do Empréstimo, para fazer frente a 
gastos elegíveis do Projeto, de acordo com o disposto no Artigo 4.07 destas 
Normas Geraís. 

"Agência de Contratações" significa a entidade com capacidade legal para firmar 
contratos e que, mediante acordo com o Mutuário ou, se for o caso, o Órgão 
Executor, assume total ou parcialmente a responsabilidade pela realização das 
aquisições de bens ou ·das contratações de obras, serviços de consultoria ou 
serviços diferentes de consultoria do Projeto. 

"Agente de Cálculo" significa o Banco, exceto quando este termo for utilizado na 
definição da Taxa de Juros LIBOR, caso em que terá o significado atribuído a tal 
termo nas Definições do ISDA de 2006, segundo a publicação do lnternational 
Swaps and Derivatives Association, lnc. (Associação Internacional de Operações 
de Swap e Derivativos), em suas versões modificadas e complementadas. Todas 
as determinações efetuadas pelo Agente de Cálculo terão caráter final, conclusivo 
e obrigatório para as partes (salvo por erro manifesto), e, quando realizadas pelo 
Banco em sua qualidade de Agente de Cálculo, serão efetuadas mediante 
justificação documentada, de boa fé e de forma comercialmente razoável. 

"Banco" significa o Banco Interamericano de Desenvolvimento. 
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5) "Carta Notificàção de Conversão" significa a comunicação mediante a qual o 
Banco informa ao Mutuário os termos e condições financeiras em que uma 
Conversão tenha sido efetuada de acordo com a Carta Solicitação de Conversão 
enviada pelo Mutuário. 

6) "Carta Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização" significa a 
comunicação mediante a qual o Banco responde a uma Carta Solicitação de 
Modificação de Cronograma de Amortização. 

7) "Carta Solicitação de Conversão" significa a comunicação irrevogável mediante a 
qual o Mutuário solicita ao Banco uma Conversão, de acordo com o disposto no 
Artigo 5.01 destas Normas Gerais. 

8) "Carta Solicitação de Modificação de Cronograma de Amortização" significa a 
comunicação irrevogável mediante a qual · o Mutuário solicita ao Banco uma 
modificação do Cronograma de Amortização. 

9) "Contrato" significa o presente contrato de empréstimo. 

1 O) "Contratos de Derivativos" significa qualquer contrato celebrado entre o Banco e 
o Mutuário ou entre o Banco e o Fiador para documentar e/ou confirmar uma ou 
mais operações de derivativos acordadas entre o Banco e o Mutuário ou entre o 
Banco e o Fiador e suas posteriores modificações. São parte integrante dos 
Contratos de Derivativos todos os seus anexos e demais acordos suplementares 
aosmesmos . . 

11) "Convenção para o Cálculo de Juros" significa a convenção para a contagem de 
dias utilizada para o cálculo do pagamento de juros, estabelecida na Carta 
Notificação de Conversão. 

12) "Conversão" significa uma modificação dos termos de parte ou da totalidade do 
Empréstimo solicitada pelo Mutuário e aceita pelo Banco nos termos deste 
Contrato e que poderá ser: (i) uma Conversão de Moeda; ou (ii) uma Conversão 
de Taxa de Juros. 

13) "Conversão de Moeda" significa, em relação a um desembolso, ou a parte ou à 
totalidade do Saldo Devedor, a mudança da moeda de denominação para Moeda 
Local ou Moeda de País não Mutuário que · o Banco possa intermediar 
eficientemente, com as devidas considerações operacionais e de gestão de risco do 
Banco. 

14) "Conversão de Moeda por Prazo Parcial" significa uma Conversão de Moeda por 
um Prazo de Conversão inferior ao prazo previsto no Cronograma de 
Amortização solicitado para tal Conversão de Moeda, de acordo com o disposto 
no Artigo 5.03 destas Normas Gerais. 
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"Conversão de Moeda por Prazo Total" significa uma Conversão de Moeda por 
um Prazo de Conversão igual ao prazo previsto no Cronograma de Amortização 
solicitado para tal Conversão de Moeda, de acordo com o disposto no Artigo 5.03 
destas Normas Gerais. 

"Conversão de Taxa de Juros" significa (i) a mudança do tipo de taxa de juros 
referente à totalidade ou a parte do Saldo Devedor; ou (ii) o estabelecimento de 
um Teto (cap) de Taxa de Juros ou uma Faixa (collar) de Taxa de Juros referente 
a parte ou à totalidade do Saldo Devedor; ou (iii) qualquer outra opção de 

. cobertura (hedging) que afete a taxa de juros aplicável a parte ou à totalidade do 
Saldo Devedor. 

"Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial" significa uma Conversão de Taxa 
de Juros por um Prazo de Conversão inferior ao prazo previsto no Cronograma de 
Amortização solicitado para tal Conversão de Taxa de Juros, de acordo com o 
disposto no Artigo 5.04 destas Normas Gerais. 

"Conversão de Taxa de Juros por Prazo _Total" significa uma Conversão de Taxa 
de Juros por um Prazo de Conversão igual ao prazo previsto no Cronograma de 
Amortização solicitado para tal Conversão de Taxa de Juros, de acordo com o 
disposto no Artigo 5.04 destas Normas Gerais. 

"Cronograma de Amortização" significa o cronograma· original estabelecido nas 
Disposições Especiais para o pagamento das prestações de amortização do 
Empréstimo ou o cronograma ou cronogramas que resultem das modificações 
acordadas entre as Partes, de acordo com o disposto no Artigo 3.02 destas Normas 
Gerais. 

"Custo de Captação do Banco" significa uma margem de custo calculada 
trimestralmente relativa à Taxa de Juros LIBOR em Dólares a 3 (três) meses, com 
base na média ponderada do custo dos instrumentos de captação do Banco 
aplicáveis ao Mecanismo de Financiamento Flexível, expressada na forma de um 
percentual anual, conforme determine o Banco. 

"Data de Avaliação de Pagamento" significa a data determinada com base em 
certo número de Dias Úteis antes de qualquer data ae pagamento de prestações de 
amortização ou juros, conforme especificado em uma Carta Notificação de 
Conversão. 

"Data de Conversão" significa a Data de Conversão de Moeda ou a Data de 
Conversão de Taxa de Juros, conforme seja o caso. 

"Data de Conversão de Moeda" significa, em relação a Conyersões de Moeda 
para novos desembolsos, a data efetiva na qual o · Banco efetúe o · desembolso e, 
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para as Conversões de Moeda de Saldos Devedores, a data na qual se re-denomine 
a dívida. Estas ãatas serão estabelecidas na Carta Notificação de Conversão. 

24) "Data de Conversão de Taxa de Juros" significa a data efetiva da Conversão de 
Taxa de Juros, a partir da qual se aplicará a nova taxa de juros. Esta data será 
estabelecida na Carta Notificação de Conversão. 

25) "Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre" significa o dia 15 dos meses de janeiro, abril, julho e outubro de cada 
ano calendário. A Taxa de Juros Baseada na LIBOR determinada pelo Banco em 
uma Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será aplicada retroativamente aos primeiros 15 (quinze) dias do 
respectivo Trimestre ·e deverá ser aplicada durante e até o último dia do Trimestre. 

26) "Data Final de Amortização" significa a última data em que o Empréstimo pode 
ser totalmente amortizado, de acordo com o disposto nas Disposições Especiais. 

27) "Dia Útil" significa um dia em que os bancos comerciais e os mercados de 
câmbio efetuem liquidações de pagamentos e estejam abertos para negócios gerais 

· (incluindo operações cambiais e de depósitos em moeda estrangeira) na cidade de 
Nova Iorque ou, no caso de uma Conversão, nas cidades indicadas na Carta 
Solicitação de Conversão ou na Carta Notificação de Conversão, conforme o 
caso. 

28) "Diretoria" significa a Diretoria Executiva do Banco. 

29) "Disposições Especiais" significa o conjunto de cláusulas que compõem a 
Primeira Parte deste Contrato. 

30) "Dólar" significa a moeda de curso forçado nos Estados Unidos da América. 

31) "Empréstimo" terá o significado atribuído nas Disposições Especiais. 

32) "Empréstimo com Taxa de Juros Baseada na LIBOR" significa qualquer 
empréstimo concedido pelo Banco para ser desembolsado, contabilizado e 
amortizado em Dólares ou que tenha sido total ou parcialmente convertido a 
Dólares e que esteja sujeito a uma Taxa de Juros Baseada na LIBOR, determinada 
nos termos do disposto no Artigo 3.03(a) destas Normas Gerais. 

33) "Faixa (collar) de Taxa de Juros" significa o estabelecimento de um limite 
superior e um limite inferior para uma taxa variável de juros. 

34) "Fiador" significa a parte que garante o cumprimento das obrigações contraídas 
pelo Mutuário e assume outras obrigações que, nos termos do Contrato de 
Garantia, sejam de sua responsabilidade. 
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"Grupo do Banco" significa o Banco, a Corporação Interamericana de 
Investimentos e o Fundo Multilateral de Investimentos. 

"Mecanismo de Financiamento Flexível" significa a plataforma financeira que o 
Banco utiliza para efetuar empréstimos com garantia soberana com recursos do 
capital ordinário do Banco. 

"Moeda Convertida" significa qualquer Moeda Local ou Moeda de País não 
Mutuário, na qual se denomine a totalidade ou parte do Empréstimo depois da 
execução de uma Conversão de Moeda. 

"Moeda de Aprovação" significa a moeda na qual o Banco aprove o Empréstimo, 
a qual pode ser Dólares ou qualquer Moeda Local, que o Banco possa intermediar 
eficientemente, com as devidas considerações operacionais e de gestão de risco do 
Banco. 

"Moeda de Liquidação" significa a moeda utilizada para liquidar pagamentos de 
principal e juros. No caso de moedas de livre convertibilidade (fully deliverable) 
a Moeda de Liquidação será a Moeda Convertida. No caso de moedas que não são 
de livre convertibilidade (non-deliverable) a Moeda de Liquidação será o Dólar. 

"Moeda de País não Mutuário" significa qualquer moeda de curso forçado nos 
países não mutuários do Banco. 

"Moeda Local" significa qualquer moeda de curso forçado nos países mutuários 
do Banco. 

"Mutuário" terá o significado que seja estabelecido nas Disposições Especiais. 

"Normas Gerais" designa o conjunto de artigos que compõem a Segunda Parte 
deste Contrato e refletem as políticas básicas do_ Banco aplicáveis-uniformemente 
a seus contratos de empréstimo . 

. "Órgão Contratante" significa a entidade com capacidade legal para subscrever o 
contrato de aquisição de obras e bens e a seleção e contratação de consultores para 
com o empreiteiro, fornecedor e a empresa consultora ou consultor individual, 
conforme o caso. 

45) "Órgão(s) Executor(es)" significa a(s) entidade(s) encarregada(s) de executar o 
Projeto, total ou parcialmente. · 

46) "Partes" significa o Banco e o Mutuário e cada um destes, indistintamente, uma 
Parte. 

47) "Período de Encerramento" significa o prazo de 5>0 (noventa)' dias contado a partir 
do vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas ext_ensões, para a 
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finalização dos pagamentos pendentes a terceiros, a apresentação da justificativa 
final das despesas efetuadas, a reconciliação de registros e a devolução ao Banco 
dos recursos do Empréstimo desembolsados e não justificados, de acordo com o 
disposto no Artigo 4.08 destas Normas Gerais. 

48) "Plano de Aquisições" significa uma · ferramenta de programação e 
acompanhamento das aquisições e contratações da operação, nos termos descritos 
nas Políticas de Aquisições e nas Políticas de Consultores. 

49) "Políticas de Aquisições" significa as Políticas para a Aquisição de Bens e Obras 
Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento vigentes no 
momento de aprovação do Empréstimo pelo Banco. 

50) "Políticas de Consultores" significa as Políticas para a Seleção e Contratação de 
Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
vigentes no momento de aprovação do Empréstimo pelo Banco. 

51) "Práticas Proibidas" significa as práticas definidas no Artigo 6.03 destas Normas 
Gerais. · 

52) "Prazo de Conversão" significa, para qualquer Conversão, o período 
compreendido entre a Data de Conversão e o último dia do período de juros no 
qual a Conversão termina de acordo com seus termos. No entanto, para efeitos do 
último pagamento de principal e juros, o Prazo de Conversão termina no dia em 
que sejam pagos os juros correspondentes a tal período de juros. 

53) "Prazo de Execução" significa o prazo em Dias Úteis durante o qual o Banco 
pode executar uma Conversão de acordo com o que seja determinado pelo 
Mutuário na Carta Solicitação de Conversão. O Prazo de Execução começa a 
contar a partir do dia em que a Carta Solicitação de Conversão for recebida pelo 
Banco. 

54) "Prazo Original de Desembolsos" significa o prazo originalmente previsto para os 
desembolsos do Empréstimo, estabelecido nas Disposições Especiais. 

55) "Projeto" significa o programa ou projeto para cujo financiamento contribui o 
Empréstimo. 

56) "Saldo Devedor" significa o montante devido ao Banco pelo Mutuário 
relativamente à parte desembolsada do Empréstimo. 

57) "Semestre" designa os primeiros ou os segundos seis meses de um ano civil. 

58) "Taxa Base de Juros" significa a taxa determinada pelo Banco no momento da 
execução de uma Conversão, em função: (i) da mo'eda solicitada pelo Mutuário; 
(ii) do tipo de taxa de juros solicitada pelo Mutuário; (iii) do Cronograma de 
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Amortização; (iv) das condições de mercado vigentes; e (v) seja: (1) a Taxa de 
Juros LIBOR 'em Dólares a 3 (três) meses, mais uma margem que reflita o custo 
estimado de captação de recursos em Dólares do Banco existente no momento do 
desembolso ou da Conversão; ou (2) o custo efetivo de captação do financiamento 
do Banco utilizado como base para a Conversão; ou (3) com relação aos Saldos 
Devedores que tenham sido objeto de uma Conversão anterior, a taxa de juros 
aplicável a tais Saldos Devedores. 

59) ''Taxa de Câmbio de Avaliação" significa a quantidade de unidades de Moeda 
Convertida por um Dólar, aplicável a cada Data de Avaliação de Pagamento, de 
acordo com a fonte que seja estabelecida na Carta Notificação de Conversão. 

60) "Taxa de Juros Baseada na LIBOR" significa a Taxa de Juros LIBOR mais o 
Custo de Captação do Banco, determinada em uma Data de Determinação da 
Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre. 

61) ''Taxa de Juros LIBOR"1 significa a "USD-LIBOR-ICE", que é a taxa 
administrada pela ICE Benchmark Administration ( ou qualquer outra entidade 
que a substitua na administração da referida taxa) aplicável a depósitos em 
Dólares a um prazo de 3 (três) meses que figura na página correspondente das 
páginas Bloomberg Financial Markets Service ou Reuters Service, ou na página 
correspondente de qualquer outro serviço selecionado pelo Banco em que figure 
tal taxa, às 11 :00 horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) 
Dias de Expediente Bancário em Londres antes da Data- de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre. Se essa Taxa de Juros LIBOR 
não constar da página correspondente, a Taxa de Juros LIBOR correspondente a 
essa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será determinada como se as partes houvessem especificado "USD
LIBOR-Bancos de Referência" como a Taxa de Juros LIBOR aplicável. Para 
estes efeitos, "USD-LIBOR-Bancos de Referência" significa que a Taxa de Juros 
LIBOR correspondente a uma Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na 
LIBOR para cada Trimestre será determinada em função das taxas às quais os 
Bancos de Referência estejam oferecendo os depósitos em Dólares aos bancos de 
primeira linha no mercado interbancário de Londres, aproximadamente às 11 :00 
horas da manhã, hora de Londres, em uma data que seja 2 (dois) Dias de 
Expediente Bancário em Londres antes da Data de Determinação da Taxa de 
Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre, a uin prazo de 3 (três) meses, 
contado a partir da Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR 
para cada Trimestre e em um Montante Representativo. O Agente ou Agentes de 
Cálculo utilizado(s) pelo Banco solicitará(rão) uma cotação da Taxa de Juros 
LIBOR ao escritório principal em Londres de cada um dos Bancos de Referência. 

1 Qualquer termo que figure com letras maiúsculas no número 61 deste Artigo 2.01 e que não estej a definido de 
outra forma nesta alínea terá o mesmo significado que lhe foi atribuído nas Definições do ISDA de 2006, segundo a 
publicação do International Swaps and Derivatives Association, lnc. (Associação Internacional de Operações de 
Swap e Derivativos), em suas versões modificadas e complementadas, as quais são incorporadas a este documento 
como referência. 
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Se for obtido um mmrmo de 2 (duas) cotações, a Taxa de Juros LIBOR 
correspondente' a essa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR 
para cada Trimestre será a média aritmética das cotações. Se forem obtidas menos 
de 2 (duas) cotações conforme solicitado, a Taxa de Juros LIBOR correspondente 
a essa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre será a média aritmética das taxas cotadas pelos principais bancos na 
cidade de Nova Iorque, escolhidos pelo Agente ou Agentes de Cálculo 
utilizado(s) pelo Banco, aproximadamente às 11 :00 horas da manhã, hora de 
Nova Iorque, aplicável a empréstimos em Dólares concedidos aos principais 
bancos europeus, com um prazo de 3 (três) meses, contado a partir da Data de 
Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre e em um 
Montante Representativo. Se o Banco obtiver a Taxa de Juros LIBOR de mais de 
um Agente de Cálculo, como resultado do procedimento descrito anteriormente, o 
Banco determinará, a seu exclusivo critério, a Taxa de Juros LIBOR aplicável 
numa Data de Determinação da Taxa de Juros Baseada na LIBOR para cada 
Trimestre, com base nas taxas de juros proporcionadas pelos Agentes de Cálculo. 
Para os propósitos desta disposição, se a Data de Determinação da Taxa de Juros 
Baseada na LIBOR para cada Trimestre não for um dia de expediente bancário na 
cidade de Nova Iorque, serão utilizadas as Taxas de Juros LIBOR cotadas no 
primeiro dia bancário em Nova Iorque imediatamente seguinte. 

62) "Teto (cap) de Taxa de Juros" significa o estabelecimento de um limite superior 
para uma taxa variável de juros. 

63) "Trimestre" significa cada um dos seguintes períodos de 3 (três) meses do ano 
calendário: o período que começa no dia 1 ° de janeiro e termina no dia 31 de 
março; o período que começa no dia 1 º de abril e termina no dia 30 de junho; o 
período que começa no dia 1 º de julho e termina no dia 30 de setembro; e o 
período que começa no dia 1 º de outubro e termina no dia 31 de dezembro. 

64) "VMP" significa a vida média ponderada, seja a VMP Original ou a que resulte 
de uma modificação do Cronograma de Amortização, seja como resultado de uma 
Conversão ou não. Calcula-se a VMP em anos (utilizando-se duas casas 
decimais), com base no Cronograma de Amortização de todas as tranches e 
define-se a mesma como a divisão de (i) e (ii), sendo: 

(i) o somatório dos produtos de (A) e (B), os quais são definidos como: 

(A) o montante de cada prestação de amortização; 

(B) a diferença no número de dias entre a data de pagamento de 
amortização e a data de assinatura deste Contrato, dividido por 365 
dias; 

e 

(ii) a soma dos pagamentos de amôrtização. 
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A fó~ula a ser aplicada é a seguinte: 

f f A;.
1
x[DP '·1 - DA ] 

jcl /= ! 365 
=------'---------~ 

AT 
VMP 

onde: 

VMP é a vida média ponderada de todas as amortizações, expressada em 
anos. 

m é o número total de tranches do Empréstimo. 

n é o número total de pagamentos de amortização para cada tranche do 
Empréstimo. 

À;J é o montante da amortização referente ao pagamento i da tranche}, 
calculado no equivalente em Dólares, à taxa de câmbio determinada 
pelo Agente de Cálculo para a data de modificação do Cronograma 
de Amortização. 

DPiJ é a data de pagamento referente ao pagamento i da tranche j. 

DA é a data de assinatura deste Contrato. 

AT é o somatório de todos os ÀiJ, calculada no equivalente em Dólares, 
na data de cálculo para a taxa de câmbio determinada pelo Agente de 
Cálculo. · 

65) "VMP Original" significa a VMP do Empréstimo vigente na data de assinatura 
deste Contrato e estabelecida nas Disposições Especiais. 

CAPÍTULO III 

Amortização, Juros, Comissão de Crédito, Inspeção e Vigilância e Pagamentos Antecipados 

ARTIGO 3.01. Datas de pagamento de Amortização e de Juros. O Empréstimo deverá ser 
amortizado de acordo com o Cronograma de Amortização. Os juros e as prestações de 
amortização deverão ser pagos no dia 15 do mês, de acordo com o estabelecido nas Disposições 
Especiais, em uma Carta Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização ou em 
uma Carta Notificação de Conversão, conforme seja o caso. As datas dos pagamentos de 
amortização coincidirão sempre com uma data de pagamento de juros. 

ARTIGO 3.02. Modificação do Cronograma de Amortização. (a) O Mutuário, com a 
anuência do Fiador, se houver, poderá solicitar a modificação do Cronograma de Amortização 
em qualquer momento, a partir da data de entrada em vigor do Contrato e até.60 (sessenta) dias 
antes do vencimento da primeira prestação de amortização do Empréstimo o:µ, se for o caso, da 
tranche do Empréstimo para o qual faz a solicitação. Também poderá solicitar a modificação do 
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Cronograma de Amortização, à época de uma Conversão de Moeda ou Conversão de Taxa de 
Juros, nos termos estabelecidos nos Artigos 5.03 e 5.04 destas Normas Gerais. 

(b) Para solicitar uma modificação do Cronograma de Amortização, o Mutuário 
deverá apresentar ao Banco uma Carta Solicitação de Modificação de Cronograma de 
Amortização, que deverá: (i) indicar se a modificação do Cronograma de Amortização proposta 
se aplica a parte ou à totalidade do Empréstimo; e (ii) indicar o novo cronograma de pagamentos, 
que incluirá a primeira e última data de amortização, a frequência de pagamentos e o percentual 
que estes representam em relação à totalidade do Empréstimo ou à parcela do mesmo para a qual 
se solicita a modificação. 

(c) O Banco poderá aceitar as modificações solicitadas ao Cronograma de 
Amortização, sujeito às devidas considerações operacionais e de gestão de risco do Banco e ao 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

(i) que a última Data de Amortização e a VMP acumulada de todos os 
Cronogramas de Amortização não ultrapassem a Data Final de 
Amortização nem a VMP Original; 

(ii) que a tranche do Empréstimo sujeita a um novo Cronograma de 
Amortização não seja inferior a US$3.000.000,00 (três milhões de 
Dólares); e 

(iii) que a tranche do Empréstimo sujeita à modific~ção do Cronograma de 
Amortização não tenha sido objeto de modificação anterior, exceto se a 
nova modificação ao Cronograma de Amortização for resultado de uma 
Conversão de Moeda. 

(d) O Banco comunicará ao Mutuário sua decisão por meio de uma Carta Notificação 
de Modificação de Cronograma de Amortização. Na hipótese de o Banco aceitar a solicitação do 
Mutuário, a Carta Notificação de Modificação do Cronograma de Amortização incluirá: (i) o 
novo Cronograma de Amortização correspondente ao Empréstimo ou a tranche do mesmo; (ii) a 
VMP cumulativa do Empréstimo; e (iii) a data efetiva do novo Cronograma de Amortização. 

. (e) O Empréstimo não poderá ter mais que quatro tranches denominadas em Moeda 
de País não Mutuário com Cronogramas de Amortização distintos. As tranches do Empréstimo 
denominadas em Moeda Local poderão exceder tal número, sujeito às devidas considerações 
operacionais e de gestão de risco do Banco. 

(f) Para os fins de que a VMP continue igual ou menor que a VMP Original, o 
Cronograma de Amortização deverá ser modificado nas hipóteses em que forem acordadas 
prorrogações ao Prazo Original de Desembolsos (i) que resultem na extensão de tal prazo até 
após o 60° (sexagésimo) dia antes do vencimento da primeira prestação de amortização do 
Empréstimo ou, se for o caso, da tranche do Empréstimo, e (ii) quando forem efetuados 
desembolsos durante tal prorrogação. A modificação consistirá na ··antecipação,.da Data Final de 
Amortização ou, na hipótese de o Empréstimo ter diferentes tranches, na antecipação da data 
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final de amortização da tranche ou das tranches do Empréstimo, cujos recursos forem 
desembolsados durante a prorrogação do Prazo Original de Desembolsos, exceto se o Mutuário 
solicitar expressamente, ao invés, o aumento do montante da prestação de amortização posterior 
a cada desembolso do Empréstimo ou se for o caso, o aumento da tranche do Empréstimo que 
ocasione -uma VMP maior que a VMP Original. Na segunda hipótese, o Banco determinará o 
montante devido correspondente a cada prestação de amortização. 

ARTIGO 3.03. Juros. (a) Juros sobre Saldos Devedores que não tenham sido objeto de 
Conversão. Enquanto o Empréstimo não tenha sido objeto de nenhuma Conversão, o Mutuário 
pagará juros sobre os Saldos Devedores diários a uma Taxa de Juros Baseada na LIBOR mais a 
margem aplicável para empréstimos do capital ordinário. Neste caso, os juros incidirão a uma 
taxa anual para cada Trimestre determinada pelo Banco em uma Data de Determinação da Taxa 
de Juros Baseada na LIBOR para cada Trimestre. 

(b) Juros sobre Saldos Devedores que tenham sido objeto de Conversão. Caso os 
Saldos Devedores tenham sido objeto de uma Conversão, o Mutuário deverá pagar juros sobre os 
Saldos Devedores convertidos mediante tal Conversão: (i) à Taxa Base de Juros que determine o 
Banco; mais (ii) a margem aplicável para empréstimos do capital ordinário do Banco. 

(c) Juros sobre Saldos Devedores sujeitos a um Teto (cap) de Taxa de Juros. 
Caso tenha sido efetuada uma Conversão de Taxa de Juros para estabelecer um Teto (cap) de 
Taxa de Juros e a taxa de juros devida pelo Mutuário de acordo com o disposto neste Artigo 
exceda o Teto (cap) da Taxa de Juros em qualquer momento durante o Prazo de Conversão, a 
taxa mâxima de juros aplicável durante tal Prazo de Conversão será eq1.1ivalente ao Teto (cap) da 
Taxa de Juros. 

(d) Juros sobre Saldos Devedores sujeitos a uma Faixa (collar) de Taxa de Juros. 
Caso tenha sido efetuada uma Conversão de Taxa. de Juros para estabelecer uma Faixa (collar) 
de Taxa de Juros e a taxa de juros devida pelo Mutuário de acordo com o disposto neste Artigo 
exceda o limite superior ou esteja abaixo do limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros em 
qualquer momento durante o Prazo de Conversão, a taxa máxima ou mínima de juros aplicável 
durante tal Prazo de Conversão será, respectivamente, o limite superior ou o limite inferior da 
Faixa (collar) de Taxa de Juros. 

(e) Mudanças à base de cálculo de juros. As Partes acordam que, não obstante 
qualquer mudança na prática do mercado que, a qualquer momento, afete a determinação da 
Taxa de Juros LIBOR, os pagamentos pelo Mutuário deverão permanecer vinculados à captação 
do Banco. Para efeitos de obter e manter tal vinculação em tais circunstâncias, as Partes acordam 
.expressamente que o Agente de Cálculo, buscando refletir a captação correspondente do Banco, 
deverá determinar: (a) a ocorrência de tais mudanças; e (b) a.taxa base alternativa aplicável para 
determinar o montante apropriado a ser pago pelo Mutuário. O Agente de Cálculo · deverá 
notificar o Mutuário e o Fiador, se houver, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da 
taxa base alternativa aplicável. A taxa base alternativa será efetiva na data de vencimento de tal 
prazo de notificação. 
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ARTIGO 3.04. Comissão de crédito. (a) O Mutuário deverá pagar uma comissão de crédito 
sobre o saldo não desembolsàdo do Empréstimo no percentual a ser estabelecido pelo Banco 
periodicamente, como resultado de sua revisão de encargos financeiros para empréstimos do 
capital ordinário, que em caso algum poderá exceder 0,75% por ano. 

(b) A comissão de crédito começará a incidir a partir de 60 (sessenta) dias, a contar 
da data de assinatura do Contrato. 

( c) A comissão de crédito deixará de incidir (i) quando tenham sido efetuados todos 
os desembolsos e (ii) total ou parcialmente, conforme seja o caso, quando o Empréstimo tenha 
sido declarado total ou parcialmente sem efeito, conforme o disposto nos Artigos 4.02, 4.12, 4.13 
e 6.02 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 3.05. Cálculo dos juros e da comissão de crédito. Os juros e a comissão de crédito 
serão calculados com base no número exato de dias do período de juros correspondente. 

ARTIGO 3.06. Recursos para inspeção e supervisão. O Mutuário não estará obrigado a 
cobrir os gastos do Banco para inspeção e supervisão gerais, salvo se o Banco estabelecer o 
contrário durante o Prazo Original de Desembolsos como consequência de sua revisão periódica 
de encargos financeiros para empréstimos do capital ordinário e notificar ao Mutuário a respeito. 
Neste caso, o Mutuário deverá indicar ao Banco se o mesmo pagará tal montante diretamente ou 
se o Banco deverá retirar e reter tal montante dos recursos do Empréstimo. Em nenhuma hipótese 
poderá ser cobrado do Mutuário a este título em qualquer semestre, mais de 1 % do valor do 
Empréstimo, dividido pelo número de semestres compreendidos ·no Prazo Original de 
Desembolsos. 

ARTIGO 3.07. Moeda dos pagamentos de amortização, juros, cormssao de crédito e 
quotas de inspeção e supervisão. Os pagamentos de amortização e juros serão efetuados em 
Dólares, exceto na hipótese de realização de uma Conversão de Moeda, em cujo caso, aplicar-se
á o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais. Os pagamentos de comissão de crédito e 
quotas de inspeção e supervisão deverão ser sempre efetuados na Moeda de Aprovação. 

ARTIGO 3.08. Pagamentos antecipados. (a) Pagamentos Antecipados de Saldos 
Devedores denominados em Dólares com Taxa de Juros Baseada na LIBOR. O Mutuário 
p~derá pagar antecipadamente a parte ou totalidade de qualquer Saldo Devedor denominado em 
Dólares a uma Taxa de Juros Baseada na LIBOR, em uma data de pagamento de juros, mediante 
apresentação ao Banco de uma solicitação por escrito, de caráter irrevogável, com a anuência do 
Fiador, se houver, com pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. Tal pagamento será 
imputado de acordo com o estabelecido no Artigo 3.09 destas Normas Gerais. Caso o pagamento 
antecipado não cubra a totalidade do Saldo Devedor, o pagamento será imputado de forma 
proporcional às prestações de amortização pendentes de ·pagamento. Se o Empréstimo tiver 
tranches com · Cronogramas de Amortização diferentes, o Mutuário deverá pagar 
ant~cipadamente a totalidade da tranche correspondente, salvo se o Banco acordar de forma 
diversa. 
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(b) Pagamentos Antecipados de valores que tenham sido objeto de Conversão. 
Sempre que o Banco possa reverter sua captação de financiamento correspondente ou dar-lhe 
outro fim, o Mutuário, com a anuência do Fiador, se houver, poderá pagar antecipadamente, em 
uma das datas de pagamento de juros estabelecidas no Cronograma de Amortização anexo à 
Carta Notificação de Conversão: (i) a parte ou totalidade do montante que tenha sido objeto de 
uma Conversão de Moeda; e/ou (ii) a parte ou totalidade do montante que tenha sido objeto de 
uma Conversão de Taxa de Juros. Para tanto, o Mutuário deverá apresentar ao Banco, com pelo 
menos 30 (trinta) dias de antecedência, uma solicitação escrita de caráter irrevogável. Em tal 
solicitação, o Mutuário deverá especificar o valor que deseja pagar antecipadamente e as 
Conversões às quais se referem. Caso o pagamento antecipado não cubra a totalidade do Saldo 
Devedor referente a tal Conversão, este se aplicará de forma proporcional às prestações 
pendentes de pagamento de tal Conversão. O Mutuário não poderá realizar pagamentos 
antecipados por um valor inferior ao equivalente a US$3.000.000,00 (três milhões de Dólares), 
salvo nos casos em que o Saldo Devedor remanescente da Conversão correspondente seja menor 
e o Mutuário o pague antecipadamente em sua totalidade. 

(c) Para os fins dos incisos (a) e (b) anteriores, os seguintes pagamentos serão 
considerados pagamentos antecipados: (i) a devolução de Adiantamento de Fundos não 
justificados; e (ii) os pagamentos devidos em virtude de a totalidade ou de parte do Empréstimo 
terem sido declaradas vencidas e exigíveis de imediato, de acordo com o disposto no Artigo 6.02 
destas Normas Gerais. 

( d) Sem prejuízo do disposto no inciso (b) anterior, nos casos de pagamento 
antecipado, o Mutuário receberá do Banco ou, alternativamente pagará- ao Banco, conforme for o 
caso, qualquer ganho ou perda incorrida pelo Banco por reverter a correspondente captação 
associada ao financiamento determinada pelo Agente de Cálculo ou dar-lhe outro fim. Em caso 
de ganho, o mesmo se imputará, em primeiro lugar, a qualquer montante vencido pendente de 
pagamento pelo Mutuário. Em caso de perda, o Mutuário pagará o montante correspondente de 
forma conjunta e na data do pagamento antecipado. 

ARTIGO 3.09. Imputação de pagamentos. Todo pagamento será imputado, primeiro à 
devolução de Adiantamentos de Fundos não justificados depois de transcorrido o Período de 
Encerramento; depois a comissões e juros exigíveis na data do pagamento e, existindo saldo, à 
amortização de prestações vencidas de principal. 

ARTIGO 3.10. Vencimento em dias que não sejam Dias Úteis. Todo pagamento ou 
qualquer outra prestação que, em cumprimento deste Contrato, deva ser realizado em um dia que 
não seja Dia Útil, será considerado válido se realizado no primeiro Dia Útil subsequente, não 
sendo cabível, neste caso, a cobrança de qualquer acréscimo. 

ARTIGO 3.11. Lugar de pagamento. Todo pagamento deverá · ser efetuado na sede do 
Banco, em Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, salvo se o Banco 
designar outro lugar para tal efeito, mediante o envio de notificação prévia por escrito ao 
Mutuário. 
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ARTIGO 3.12. Participações. (a) O Banco poderá ceder a outras instituições públicas ou 
privadas, a título de participação, os direitos correspondentes às obrigações pecuniárias do 
Mutuário provenientes deste Contrato. O Banco informará imediatamente o Mutuário a respeito 
de cada cessão. 

(b) Poderão ser cedidas participações em relação a Saldos Devedores ou saldos que 
estejam pendentes de desembolso no momento de ser celebrado o respectivo acordo de 
participação. 

(c) O Banco poderá, com a anuência prévia do Mutuário, e do Fiador, se houver, 
ceder total ou parcialmente o saldo não desembolsado do Empréstimo a outras instituições 
públicas ou privadas. Para tanto, a parcela sujeita à cessão será expressa em termos de um 
número fixo de unidades da Moeda de Aprovação ou de unidades de Dólares. O Banco poderá 
ainda estabelecer uma taxa de juros diferente da estabelecida neste Contrato para a parte cedida 
do Empréstimo, com a prévia anuência do Mutuário, e do Fiador, se houver. 

CAPÍTULO IV 

Normas Relativas a Desembolsos, Renúncia e 
Cancelamento Automático do Empréstimo 

ARTIGO 4.01. Condições prévias ao primeiro desembolso. O primeiro desembolso dos 
recursos do Empréstimo estará condicionado a que se cumpram, de maneira satisfatória para o 
Banco, os seguintes requisitos: 

(a) Que o Banco tenha recebido um ou mais pareceres juridicos fundamentados, com 
indicação das disposições constitucionais, juridicas e regulamentares pertinentes, 
no sentido de que as obrigações contraídas pelo Mutuário neste Contrato e pelo 
Fiador no Contrato de Garantia, se for o caso, são válidas e exigíveis. Ditos 
pareceres deverão, ademais, abranger o exame de qualquer consulta de natureza 
jurídica que, razoavelmente, o Banco considere cabível formular. 

(b) Que o Mutuário, diretamente ou por meio do Órgão Executor, se pertinente, tenha 
designado um ou mais funcionários que possam representá-lo em todos os atos 
relacionados com a execução deste Contrato e que tenha feito chegar ao Banco 
exemplares autênticos das assinaturas desses representantes. Se forem designados 
dois ou mais funcionários, o Mutuário indicará se os mesmos poderão atuar 
separada ou conjuntamente. 

(c) Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha demonstrado ao Banco que disporá oportunamente de recursos suficientes 
para atender, pelo menos durante o primeiro ano civil, à execução do Projeto, de 
acordo com o cronograma de investimentos mencionado na alínea que se segue. 
Quando o Empréstimo financie a continuação da mesma operação, cuja etapa ou 
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etapas anteriores o Banco esteja financiando, a obrigação contida nesta alínea não 
será aplicável.' 

Que o Mutuário, diretamente ou por intermédio do Órgão Executor, se pertinente, 
tenha apresentado ao Banco um relatório inicial, preparado segundo a forma 
indicada pelo Banco, que, além de outras informações que o Banco possa · 
razoavelmente solicitar nos termos deste Contrato, compreenda: (i) um plano de 
execução do Projeto que inclua, quando não se tratar de um programa de 
concessão de créditos, os planos e especificações que, a juízo do Banco, sejam 
necessárias; (ii) um calendário ou cronograma de trabalho, ou de concessão de 
crédito, conforme o caso; (iii) um quadro de origem e aplicação dos recursos, de 
que constem cronogramas pormenorizados de investimentos, de acordo com as 
respectivas categorias de investimento, indicadas no Anexo Único deste Contrato, 
e as indicações das contribuições anuais necessárias de cada uma das distintas 
fontes de recursos com os quais será financiado o Projeto; e (iv) o conteúdo que 
devem ter os relatórios de progresso a que se refere o Artigo 8.03 destas Normas 
Gerais. Estando previsto neste Contrato o reconhecimento de despesas anteriores 
à data de sua vigência, serão incluídas no relatório inicial uma demonstração dos 
investimentos e, segundo os objetivos do Projeto, uma descrição das obras 
realizadas para a execução do mesmo ou uma relação dos créditos jâ 
formalizados, conforme o caso, até uma data imediatamente anterior à do 
relatório. 

(e) Que o Mutuário ou o Órgão Executor tenha demonstrade ao Banco que conta com 
um sistema de informação financeira e uma estrutura de controle interno 
adequados para os propósitos indicados neste Contrato. 

ARTIGO 4.02. Prazo para o cumprimento das condições previas ao primeiro 
desembolso. Se dentro de 180 ( cento e oitenta) dias contados da vigência deste Contrato, ou de 
um prazo maior que as partes ajustem por escrito, não forem cumpridas as condições prévias ao 
primeiro· desembolso estipuladas no Artigo 4.01 destas Normas Gerais e nas Disposições 
Especiais, o Banco poderá pôr termo a este Contrato, dando ao Mutuário o aviso-correspondente. 

ARTIGO 4.03. Requisitos para qualquer desembolso. Para que o Banco efetue qualquer 
desembolso será necessário que: (a) o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme o caso, tenha 
apresentado por escrito, ou por meio eletrônico na forma e nas condições especificadas pelo 
Banco, um pedido de desembolso e que, em apoio ao mesmo, tenham sido fornecidos ao Banco 

-.. os documentos pertinentes e demais antecedentes que este possa haver solicitado; (b) que o 
Mutuário ou o órgão Executor, conforme seja o caso, tenha aberto e mantenha uma ou mais 
contas bancárias em uma instituição financeira em que o Banco realize os desembolsos; (c) salvo 
acordo em contrário pelo Banco, os pedidos sejam apresentados, o mais tardar, 30 (trinta) dias 
antes da data de vencimento do Prazo Original de Desembolsos ou qualquer extensão do mesmo; 
(d) não tenham ocorrido quaisquer das circunstâncias descritas no Artigo 6.01 destas Normas 
Gerais; e (e) o Fiador, quando for o caso, não esteja em mora com relação às suas obrigações de 
pagamento para com o Banco, a título de qualquer empréstimo oti Garantia, por período superior 
a 120 (cento e vinte) dias. 
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ARTIGO 4.04. Desembols0s para Cooperação Técnica. Se as Disposições Especiais 
contemplarem fmanciamento de despesas para Cooperação Técnica, os desembolsos para esse 
propósito poderão ser efetuados depois de cumpridos os requisitos estabelecidos nas alíneas (a) e 
(b) do Artigo 4.01 e no Artigo 4.03 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 4.05. Procedimento de desembolso. O Banco poderá efetuar desembolsos da 
seguinte maneira: (a) transferindo a favor do Mutuário as quantias a que este tenha direito de 
acordo com este Contrato sob a modalidade de reembolso de despesas e Adiantamento de 
Fundos; (b) efetuando pagamentos a terceiros por conta do Mutuário, e de comum acordo; ou 
(c) mediante outra modalidade que as partes acordem por escrito. Qualquer despesa bancária em 
razão dos desembolsos correrá por conta do Mutuário. Salvo acordo das partes em contrário, 
somente serão feitos desembolsos, em cada oportunidade, de quantias não inferiores a um 
montante equivalente a US$ 100.000,00 (cem mil Dólares). 

ARTIGO 4.06. Reembolso de despesas. (a) Cumpridos os requisitos previstos nos Artigos 
4.01 e 4.03 destas Normas Gerais e os que sejam pertinentes das Disposições Especiais, o Banco 
poderá efetuar desembolsos para reembolsar ao Mutuário, ou ao Órgão Executor, conforme seja 

, o caso, as despesas efetuadas na execução do Projeto que sejam elegíveis para atender-se com 
recursos do Empréstimo, de acordo com as disposições deste Contrato. 

(b) Salvo acordo expresso entre as partes, os pedidos de desembolso para reembolsar 
despesas financiadas pelo Mutuário ou pelo Orgão Executor, conforme seja o caso, de acordo 
com o inciso (a) acima, deverão ser feitos prontamente, à medida que·o Mutuário ou o Órgão 
Executor incorram em tais despesas, ou, no mais tardar, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes 
ao fim de cada Semestre ou em outro prazo que as partes acordem. 

ARTIGO 4.07. Adiantamento de Fundos. (a) Cumpridos os requisitos previstos nos Artigos 
4.01 e 4.03 destas Normas Gerais e os que sejam pertinentes das Disposições Especiais, o Banco 
poderá efetuar desembolsos para adiantar recursos ao Mutuário ou ao Órgão Executor, conforme 
seja o caso, para atender despesas elegíveis com recursos do Empréstimo, nos termos das 
disposições deste Contrato. 

(b) O montante máximo de cada Adiantamento de Fundos será fixado pelo Banco 
com base nas necessidades de liquidez do Projeto para atender previsões periódicas de gastos, de 
acordo com o inciso (a) acima. Em nenhuma hipótese o montante máximo de um Adiantamento 
de Fundos poderá exceder a quantia requerida para o financiamento de tais despesas durante um 
período máximo de 6 (seis) meses, de acordo com o cronograma de investimentos, o fluxo de 
recursos requeridos para tais propósitos, e a capacidade demonstrada do Mutuário ou do Órgão 
Executor, conforme seja o caso, para utilizar os recursos do Empréstimo. 

(c) O Banco poderá (i) ampliar o montante máximo do Adiantamento de Fundos 
vigente quando tenham surgido necessidades imediatas de recursos financeiros que o 
justifiquem, se assim lhe ,.for justificadamente solicitado, e se for apresentado um extrato de 
despesas programadas para a execução do Projeto correspondente· ao período 'elo Adiantamento 
de Fundos vigente; ou (ii) efetuar um novo Adiantamento de Fundos com base no indicado no 
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inciso (b) acima, quando tenha-se justificado, pelo menos, 80% ( oitenta por cento) do total dos 
recursos desembolsados a titulo de adiantamento. O Banco poderá realizar qualquer uma das 
ações anteriores, desde que se cumpram os requisitos do Artigo 4.03 destas Normas Gerais e os 
estabelecidos nas Disposições Especiais. 

(d) O Banco poderá também reduzir ou cancelar o saldo total acumulado do(s) 
adiantamento(s) de fundos caso determine que os recursos desembolsados não foram utilizados 
ou justificados devida e oportunamente ao Banco, de acordo com as disposições deste Contrato. 

ARTIGO 4.08. Período de Encerramento. O Mutuário ou o órgão Executor, conforme seja 
o caso, deverá: (a) apresentar à satisfação do Banco, dentro do Período de Encerramento, a 
documentação de respaldo das despesas efetuadas à conta do Projeto e demais informações que o 
Banco houver solicitado; e (b) devolver ao Banco, no mais tardar no último dia do vencimento 
do Período de Encerramento, o saldo não justificado dos recursos desembolsados. Caso os 
serviços de auditoria sejam financiados a débito dos recursos do Empréstimo e que tais serviços 
não sejam concluídos e pagos antes do vencimento do Período de Encerramento a que se refere o 
inciso (a) anterior, o Mutuário ou o Órgão Executor, conforme seja o caso, deverá informar ao 
Banco e acordar com o mesmo a forma na qual se viabilizará o pagamento de tais serviços, e 
devolver os recursos do Empréstimo destinados a tal fim, caso o Banco não receba as 
demonstrações financeiras e demais relatórios auditados dentro dos prazos estipulados neste 
Contrato. 

ARTIGO 4.09. Taxa de Câmbio. (a) Para estabelecer a equivalência em Dólares de um gasto 
que seja efetuado na moeda do país do Mutuário, utilizar-se-á uma das seguintes taxas de 
câmbio, conforme disposto nas Disposições Especiais deste Contrato: 

(b) 
seguinte: 

·-- -

(i) A mesma taxa de câmbio utilizada para a conversão dos recursos 
desembolsados em Dólares à moeda do país do Mutuário. Neste caso, para 
fins de reembolso de gastos a débito do Empréstimo e de reconhecimento 
de gastos a débito do Aporte Local, aplicar-se-á a taxa de câmbio vigente 
na data de apresentação da solicitação ao Banco; ou 

(ii) A taxa de câmbio vigente no país do Mutuário na data efetiva do 
pagamento do gasto na moeda do país do Mutuário. 

A taxa de câmbio a que se referem os incisos (i) e (ii) da alínea (a) anterior será a 

(i) 

(ii) 

A taxa de câmbio correspondente ao entendimento vigente entre o Banco e 
o respectivo país membro em matéria de manutenção do valor da moeda, 
conforme estabelecido na Seção 3 do Artigo V do Convênio Constitutivo 
do Banco. 

Na ausência de tal entendimento, aplicar-se-á a taxa de câmbio utilizada 
nessa data pelo Banco Central do país do Mutuário, ou pela 
correspondente autoridade monetária para a venda de Dólares aos 
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residentes no país, que não sejam entidades governamentais, para efetuar 
as seguintes operações: (a) pagamento a título de capital e juros devidos; 
(b) remessa de dividendos ou de outras rendas provenientes de 
investimentos de capital no país; e (c) remessa de capitais investidos. Se, 
para estas três classes de operações, não existir taxa de câmbio idêntica, 
será aplicável a mais alta, ou seja, a-. que represente o maior número de 
unidades na moeda do respectivo país por cada Dólar. 

(iii) Se na data de apresentação da solicitação ao Banco a que se refere o inciso 
(i) da alínea (a) anterior, ou na data efetiva do pagamento do gasto a que 
se refere o inciso (ii) da alínea (a) anterior, a regra anterior não puder ser 
aplicada por inexistência das mencionadas operações, o pagamento será 
efetuado com base na mais recente taxa de câmbio utilizada para tais 
operações dentro dos 30 (trinta) dias anteriores à data de apresentação da 
solicitação ao Banco a que se refere o inciso (i) anterior da alínea (a), ou à 
data efetiva do pagamento do gasto a que se refere o inciso (ii) da alínea 
(a) anterior, conforme o caso. 

(iv) Se, não obstante a aplicação das regras acima mencionadas, não for 
possível determinar a taxa de câmbio vigente ou se surgirem discrepâncias 
quanto a essa determinação, observar-se-á, nesta matéria, o que o Banco 
resolver, levando em consideração as realidades do mercado de câmbio no 
respectivo país do Mutuário. 

ARTIGO 4.10. Determinação do valor de moedas conversíveis. Sempre que, na execução 
deste Contrato, seja necessário determinar o valor de um~ moeda em função de outra, tal valor 
será aquele que o Banco vier razoavelmente a fixar, salvo se o Artigo 4.09 ou as disposições dos 
Capítulos III e V destas Normas Gerais dispuserem expressamente outra coisa. 

ARTIGO 4.11. Recibos. A pedido do Banco, o Mutuário deverá emitir e entregar ao Banco, 
ao final dos desembolsos, os recibos que representem as quantias desembolsadas. 

ARTIGO 4.12. Renúncia a parte do Empréstimo. O Mutuário, com a concordância do 
Fiador, se houver, poderá, mediante aviso escrito enviado ao Banco,. renunciar ao direito de 
utilizar qualquer porção do Empréstimo que não tenha sido desembolsada antes do recebimento 
do referido aviso, desde que tal porção não se encontre em qualquer das circunstâncias previstas 
no Artigo 6.04 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 4.13. Cancelamento automático de parte do Empréstimo. Salvo acordo expresso 
e por escrito do Banco com o Mutuário e o Fiador, se houver, no sentido de prorrogar o Prazo 
Original de Desembolsos, a porção do Empréstimo que não tiver sido comprometida ou 
desembolsada, conforme o caso, dentro de tal prazo ou suas extensões, ficará automaticamente 
cancelada. 
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CAPÍTULO V 

Conversões 

ARTIGO 5.01. Exercício da Opção de Conversão. (a) O Mutuário poderá solicitar uma 
Conversão de Moeda ou uma Conversão de Troca de Juros -mediante a entrega ao Banco de uma 
Carta Solicitação de Conversão de caráter irrevogável, em forma e conteúdo satisfatórios para o 
Banco, na qual os termos e condições financeiras solicitados pelo Mutuário para a respectiva 
Conversão deverão ser indicados. O Banco poderá fornecer ao Mutuário um modelo de Carta 
Solicitação de Conversão. · 

(b) A Carta Solicitação de Conversão deverá ser assinada por um representante 
devidamente autorizado do Mutuário, deverá ter a anuência do Fiador, se houver, e conterá, ao 
menos, a informação indicada abaixo: 

(i) Para todas as Conversões: (A) número do Empréstimo; (B) montante 
objeto da Conversão; (C) tipo de Conversão (Conversão de Moeda ou 
Conversão de Troca de Juros); (D) número da conta na qual os fundos 
deverão ser depositados, caso seja aplicável; e (E) Convenção para o 
Cálculo de Juros. 

(ii) Para Conversões de Moeda. (A) Moeda à qual o Mutuário solicita 
converter o Empréstimo; (B) Cronograma de Amortização associado a tal 
Conversão de Moeda, o qual poderá ter um praz0 de amortização igual ou 
menor à Data Final de Amortização; (C) a parte do desembolso ou do Saldo 
Devedor à qual se aplicará a Conversão; (D) . o tipo de juros aplicável aos 
valores que serão objeto da Conversão de Moeda; (E) se a Conversão de 
Moeda será por Prazo Total ou Prazo Parcial; (F) a Moeda de Liquidação; 
(G) o Prazo de Execução; e (H) qualquer outra instrução relativa à 
solicitação de Conversão de Moeda. Na hipótese de a Carta Solicitação de 
Conversão ser apresentada em relação a um desembolso, a solicitação 
deverá indicar o valor do desembolso em unidades da Moeda de 
Aprovação, em unidades de Dólar ou em unidades da Moeda à qual se 
deseja converter, exceto para o último desembolso, em cujo caso a 
solicitação terá que ser feita em unidades da Moeda de Aprovação. Nestes 
casos, se o Banco efetuar a Conversão, os desembolsos serão denominados 
em Moeda Convertida e serão feitos ·em: (a) a Moeda Convertida ou (b) em 
um montante equivalente em Dólares na troca de câmbio estabelecida na 
Carta Notificação de Conversão, a qual será a que o Banco determinar no 
momento da captação de seu financiamento. Na hipótese de a Carta 
Solicitação de Conversão se referir a Saldos Devedores, a solicitação 
deverá indicar o valor em unidades da moeda de denominação dos Saldos 
Devedores. 
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(iii) Para Conversões de Taxa de Juros. (A) o tipo de taxa de juros solicitada; 
(B) a parte do Saldo Devedor à qual a Conversão de Taxa de Juros será 
aplicada; (C) se a Conversão de Taxa de Juros será por Prazo Total ou por 
Prazo Parcial; (D) o Cronograma de Amortização associado a tal Conversão 
de Taxa de Juros, o qual poderá ter um prazo de Amortização igual ou 
menor à Data Final de Amortização; e (E) para Conversões de Taxa de 
Juros para o estabelecimento de um Teto (cap) de Taxa de Juros ou Faixa 
(collar) de Taxa de Juros, os limites superior e/ou inferior aplicáveis, 
conforme o caso; e (F) qualquer outra instrução relativa à solicitação de 
Conversão de Taxa de Juros. 

(c) Qualquer montante de principal devido e pagável entre o 15° dia antes do início 
do Prazo de Execução e a Data de Conversão, inclusive, não poderá ser objeto de Conversão e 
deverá ser pago nos termos aplicáveis previamente à execução da Conversão. 

( d) Uma vez que o Banco tenha recebido a Carta Solicitação de Conversão, este 
procederá a revisá-la. Se considerá-la aceitável, o Banco realizará a Conversão durante o Prazo 
de Execução, de acordo com o disposto neste Capítulo V. Uma vez que a Conversão tenha sido 
realizada, o Banco enviará ao Mutuário uma Carta Notificação de Conversão com os termos e 
condições financeiras da Conversão. 

(e) Se o Banco determinar que a Carta Solicitação de Conversão não cumpre com os 
requisitos previstos neste Contrato, o Banco notificará o Mutuário a respeito, dwante o Prazo de 
Execução. O Mutuário poderá apresentar uma nova Carta Solicitação de Conversão, em cujo 
caso o Prazo de Execução para tal Conversão começará a contar a partir do recebimento pelo 
Banco da nova Carta Solicitação de Conversão. 

(f) Se durante o Prazo de Execução o Banco não conseguir efetuar a Conversão nos 
termos solicitados pelo Mutuário na· Carta Solicitação de Conversão, tal carta será considerada 
nula e sem efeito, sem prejuízo de eventual apresentação pelo Mutuário de uma nova Carta 
Solicitação de Conversão. 

(g) Se durante o Prazo de Execução ocorrer uma catástrofe nacional ou internacional, 
~a crise de natureza financeira ou econômica, uma mudança nos mercados de capitais ou 
qualquer outra circunstância extraordinária que possa afetar, na opinião do Banco, significativa e 
adversamente, sua capacidade para efetuar uma Conversão, o Banco informará o Mutuário a 
respeito e acordará com este qualquer medida que se tenha que realizar com respeito a tal Carta 
Solicitação de Conversão. 

ARTIGO 5.02. Requisitos para toda Conversão. Qualquer Conversão estará sujeita aos 
seguintes requisitos: 

(a) A viabilidade de o Banco realizar qualquer Conversão dependerá do poder do 
Banco de captar seu financiamento de acordo com suas próprias políticas e estará sujeita a 
considerações legais, operacionais e de gestão de risco e às condições prevalecentes de mercado. 
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(b) O Banco não' efetuará Conversões de montantes inferiores ao equivalente a 
US$3.000.000,00 (três milhões de Dólares), exceto se: (i) no caso do último desembolso, o valor 
pendente de desembolso for menor; ou (ii) em caso de um Empréstimo completamente 
desembolsado, o Saldo Devedor de qualquer tranche do Empréstimo for menor. 

(c) O número de Conversões de Moeda a Moeda de País não Mutuário não poderá ser 
superior a quatro durante a vigência deste Contrato. Este limite não será aplicável a Conversões 
de Moeda a Moeda Local. 

(d) O número de Conversões de Taxa de Juros não poderá ser superior a quatro 
durante a vigência deste Contrato. 

(e) Qualquer modificação do Cronograma de Amortização solicitada pelo Mutuário 
no momento de solicitar uma Conversão de Moeda estará sujeita ao disposto nos Artigos 3.02(c) 
e 5.03(b) destas Normas Gerais. Qualquer modificação ao Cronograma de Amortização 
solicitada pelo Mutuário no momento de solicitar uma Conversão de Taxa de Juros estará sujeita 
ao previsto nos Artigos 3. 02( c) e 5. 04(b) destas Normas Gerais. 

(f) O Cronograma de Amortização resultante de urna Conversão de Moeda ou de 
uma Conversão de Taxa de Juros, conforme determinado na Carta Notificação de Conversão, 
não poderá ser modificado posteriormente durante o Prazo de Conversão, exceto se o Banco 
aceitar o contrário. 

(g) Salvo se o Banco aceitar o contrário, urna Conversão de Taxa de Juros com 
respeito a montantes que previamente tenham sido objeto de urna Conversão de Moeda, somente 
poderá ser realizada: (i) com relação à totalidade do Saldo Devedor associado a tal Conversão de 
Moeda; e (ii) por um prazo igual ao prazo restante da respectiva Conversão de Moeda. 

ARTIGO 5.03. Conversão de Moeda por Prazo Total ou por Prazo Parcial. (a) O 
Mutuário poderá solicitar urna Conversão de Moeda por Prazo Total, ou urna Conversão de 
Moeda por Prazo Parcial. 

(b) A Conversão de Moeda por Prazo Total e a Conversão de Moeda por Prazo 
farcial poderão ser solicitadas e efetuadas até a Data Final de Amortização. No entanto, se o 
Mutuário fizer a solicitação com menos de 60 (sessenta) dias de antecedência ao vencimento da 
primeira prestação de amortização do Empréstimo ou, se for o caso, à tranche do Empréstimo 
relativa à Conversão de Moeda, tal Conversão de Moeda terá a limitação de que o Saldo Devedor 
sujeito ao novo Cronograma de Amortização solicitado não deverá, em momento algum, exceder 
o Saldo Devedor sujeito ao Cronograma de Amortização original, sendo observados os tipos de 
câmbio estabelecidos na Carta Notificação de Conversão. · 

(c) No caso de Conversão de Moeda por Prazo Parcial, o Mutuário deverá incluir na 
Carta Solicitação de Conversão: (i) o Cronograma de Amortização até o final do Prazo de 
Conversão, e (ii) o Cronograma de Amortização correspondente ao Saldo 'Devedor devido a 
partir do vencimento do Prazo de Conversão e até a Data Final de Amortização, o qual deverá 
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corresponder aos termos e condições aplicáveis anteriormente à execução da Conversão de 
Moeda. 

(d) Antes do vencimento da Conversão de Moeda por Prazo Parcial, o Mutuário, com 
a anuência do Fiador, se houver, poderá solicitar ao Banco uma das seguintes opções: 

(i) A realização de uma nova Conversão de Moeda, mediante a previa 
apresentação de uma nova Carta Solicitação de Conversão dentro de um 
período não inferior a 15 (quinze) Dias Úteis antes da data de vencimento 
da Conversão de Moeda por Prazo Parcial. Esta nova Conversão de Moeda 
terá a limitação adicional de que o Saldo Devedor sujeito ao novo 
Cronograma de Amortização não poderá exceder, em momento algum, o 
Saldo Devedor do Cronograma de Amortização solicitado na Conversão 
de Moeda por Prazo Parcial original. Se for viável, sujeito às condições de 
mercado, realizar uma nova Conversão, o Saldo Devedor do montante 
originalmente convertido continuará a ser denominado na Moeda 
Convertida, aplicando-se a nova Taxa Base de Juros, que reflita as 
condições de mercado prevalecentes no momento de execução da nova 
Conversão. 

(ii) O pagamento antecipado do Saldo Devedor do montante convertido, 
mediante aviso escrito ao Banco com no mínimo 30 (trinta) dias de 
antecedência à data de vencimento da Conversão de Moeda por Prazo 
Parcial. Este pagamento deverá ser realizado na· data de vencimento da 
Conversão de Moeda por Prazo Parcial na Moeda de Liquidação, de 
acordo com o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais. 

(e) Para os efeitos do previsto no inciso (d) deste Artigo 5.03, o Saldo Devedor 
originalmente sujeito à Conversão de Moeda será automaticamente convertido a Dólares no 
vencimento da respectiva Conversão de Moeda por Prazo Parcial e estará sujeito à Taxa de Juros 
prevista no Artigo 3.03(a) destas Normas Gerais: (i) se o Banco não puder realizar uma nova 
Conversão; (ii) se 15 (quinze) dias anteriores a data de vencimento da Conversão de Moeda por 
Prazo Parcial, o Banco não tiver recebido uma solicitação do Mutuário, nos termos previstos no 
inciso (d) deste Artigo 5.03; ou (iii) se na data de vencimento da Conversão de Moeda por Prazo 
P~cial, o Mutuário não tiver realizado o pagamento antecipado que tiver solicitado. 

(f) Na hipótese de o Saldo Devedor originalmente sujeito a Conversão de Moeda ser 
convertido a Dólares de acordo com o previsto no inciso (e) anterior, o Banco deverá informar ao 
Mutuário, e ao Fiador, se houver, no final do prazo da Conversão de Moeda por Prazo Parcial, os 
valores convertidos a Dólares, assim como a taxa de câmbio correspondente de acordo com as 
condições prevalecentes de mercado, conforme seja determinado pelo Agente de Cálculo. 

(g) O Saldo Devedor convertido a Dólares poderá ser objeto de uma nova solicitação 
de Conversão de Moeda, sujeito ao disposto neste Capítulo V. 
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(h) No vencimento de uma Conversão de Moeda por Prazo Total, o Mutuário deverá 
pagar integramente o Saldo Devedor do montante convertido na Moeda de Liquidação, de acordo 
com o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais, não podendo solicitar uma nova Conversão 
de Moeda. 

(i) Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de cancelamento ou 
modificação de uma Conversão de Moeda, o Mutuário receberá do Banco, ou alternativamente, 
pagará ao Banco, conforme for o caso, os valores relativos a qualquer ganho ou perda incorrida 
pelo Banco para reverter a captação de seu financiamento associada ao cancelamento ou 
modificação de tal Conversão de Moeda ou dar-lhe outro fim. Em caso de ganho, o mesmo será 
imputado, primeiro, a qualquer montante vencido pendente de pagamento ao Banco por parte do 
Mutuário. 

ARTIGO 5.04. Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total ou por Prazo Parcial. (a) O 
Mutuário poderá solicitar uma Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total ou uma Conversão 
de Taxa de Juros por Prazo Parcial. 

(b) A Conversão de Taxa de Juros por Prazo Total e a Conversão de Taxa de Juros 
por Prazo Parcial poderão ser solicitadas e realizadas até a Data Final de Amortização. No 
entanto, se o Mutuário fizer a solicitação com menos de 60 (sessenta) dias de antecedência ao 
vencimento da primeira prestação de amortização do Empréstimo ou, se for o caso, da tranche do 
Empréstimo relativa à Conversão de Taxa de Juros, tal Conversão de Taxa de Juros terá a 
limitação de que o Saldo Devedor do Empréstimo sujeito ao novo Cronograma de Amortização 
solicitado não deverá, em momento algum, exceder o Saldo Devedor sujeito ao Cronograma de 
Amortização original. 

(c) Para os casos de Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial de montantes 
denominados em Dólares, o Mutuário deverá incluir na Carta Solicitação de Conversão: (i) o 
Cronograma de Amortização até o final do Prazo de Conversão; e (ii) o Cronograma de 
Amortização para o Saldo Devedor devido a partir do vencimento do Prazo de Conversão e até a 
Data Final de Amortização, o qual corresponderá aos termos e condições aplicáveis 
anteriormente à execução da Conversão de Taxa de Juros. 

( d) No caso de Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial de montantes 
çlenominados em Dólares, a Taxa de Juros aplicável aos Saldos Devedores no vencimento de tal 
Conversão de Taxa de Juros por Prazo Parcial será a estabelecida no Artigq 3.03(a) destas 
Normas Gerais. As Conversões de Taxa de Juros por Prazo Parcial de Saldos Devedores 
denominados em moeda distinta do Dólar estarão sujeitas ao requisito previsto no Artigo 5.02(g) 
e, portanto, terão o mesmo tratamento relativo ao vencimento do Prazo de Conversão das 
Conversões de Moeda por Prazo Parcial, previsto no Artigo 5.03(d) destas Normas Gerais. 

(e) Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data de cancelamento ou 
modificação de uma Conversão de Taxa de Juros, o Mutuário receberá do Banco, ou 
alternativamente, pagará ao Banco, conforme for o caso, os montantes relativos a qualquer ganho 
ou perda incorrida pelo Banco para reverter a captação de seu financian'iento associada ao 
cancelamento ou modificação de tal Conversão de Taxa de Juros ou dar-lhe outro fim. Em caso 
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de ganho, o mesmo será imputado, primeiro, a qualquer valor vencido pendente de pagamento ao 
Banco pelo Mutuário. ' 

ARTIGO 5.05. Pagamentos de prestações de amortização e juros em caso de Conversão 
de Moeda. De acordo com o disposto no Artigo 3.07 destas Normas Gerais, nos casos em que 
uma Conversão de Moeda tenha ocorrido, os pagamentos das prestações de amortização e juros 
dos montantes convertidos serão realizados na Moeda de Liquidação. Se a Moeda de Liquidação 
for Dólares, aplicar-se-á a Taxa de Câmbio de Avaliação vigente na Data de Avaliação do 
Pagamento para a respectiva data de vencimento, de acordo com o estabelecido na Carta 
Notificação de Conversão. 

ARTIGO 5.06. Comissões de operação aplicáveis a Conversões. (a) As com1ssoes de 
operação aplicáveis às Conversões realizadas no âmbito deste Contrato serão as que o Banco 
determine periodicamente. Cada Carta Notificação de Conversão indicará, se for o caso, a 
comissão de operação que o Mutuário estará obrigado a pagar ao Banco em relação à execução 
da respectiva Conversão, a qual permanecerá vigente durante o Prazo de Conversão de tal 
Conversão. 

(b) A comissão de operação aplicável a uma Conversão de Moeda: (i) será expressa 
em pontos básicos por ano; (ii) incidirá na Moeda Convertida a partir da Data de Conversão 
sobre o saldo devedor de tal Conversão de Moeda, inclusive; e (iii) deverá ser paga junto com 
cada pagamento de juros de acordo com o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais. 

(c) A comissão de operação aplicável a uma Conversão de-Taxa de Juros: (i) será 
expressa em pontos básicos por ano; (ii) incidirá na Moeda de denominação do Saldo Devedor 
sujeito a tal Conversão de Taxa de Juros; (iii) incidirá a partir da Data de Conversão sobre o 
Saldo Devedor sujeito a tal Conversão de Taxa de Juros, inclusive; e (iv) deverá ser paga junto 
com cada pagamento de juros de acordo com o disposto no Artigo 5.05 destas Normas Gerais. 

(d) Sem prejuízo das comissões de operação mencionadas nos incisos (b) e (c) 
anteriores, para o caso de Conversões de Moeda ou Conversões de Taxa de Juros que 
contemplem Tetos (caps) de Taxa de Juros ou Faixas (collar) de Taxa de Juros, aplicar-se-á uma 
comissão de operação por tal Teto (cap) de Taxa de Juros ou Faixa (collar) de Taxa de Juros, a 
qual: (i) será denominada na mesma Moeda do Saldo Devedor sujeito ao Teto (cap) de Taxa de 
J1:U'OS ou Faixa (collar) de Taxa de Juros; e (ii) será liquidada mediante um pagamento único na 
Moeda de Liquidação, na primeira data de pagamento de juros, de acordo com o disposto no 
Artigo 5.05 destas Normas Gerais. 

ARTIGO 5.07. Custos de Captação e Prêmios ou Descontos associados a uma Conversão. 
(a) Se o Banco utilizar seu custo efetivo de captação de financiamento para determinar a Taxa 
Base de Juros, o Mutuário estará obrigado a pagar as comissões e outros custos de captação em 
que o Banco tenha incorrido. Adicionalmente, quaisquer prêmios ou descontos referentes à 
captação de financiamento serão pagos ou recebidos ·pelo Mutuário, conforme for o caso. Estes 
custos e prêmios ou descontos serão especificados na Carta Notificação de Conversão. 
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(b) Quando a Conversão for realizada por ocasião de um desembolso, o montante a 
ser desembolsado ao Mutuàrio deverá ser ajustado para deduzir ou acrescentar qualquer 
montante devido ao Mutuário ou a pagar pelo mesmo em virtude do inciso (a) anterior. 

(c) Quando a Conversão for realizada a Saldos Devedores, o montante devido ao 
Mutuário ou a pagar ao mesmo em virtude do inciso (a) anterior, deverá ser pago pelo Mutuário 
ou pelo Banco, conforme for o caso, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à Data da Conversão. 

ARTIGO 5.08. Prêmios pagáveis por Tetos (caps) de Taxa de Juros ou Faixas (collar) de 
Taxa de Juros. (a) Além das comissões de operação devidas nos termos do Artigo 5.06 destas 
Normas Gerais, o Mutuário deverá pagar ao Banco um prêmio sobre o Saldo Devedor sujeito ao 
Teto (cap) de Taxa de ,Juros ou à Faixa (collar) de Taxa de Juros solicitados pelo Mutuário, 
equivalente ao prêmio pago pelo Banco a uma contraparte, se houver, como resultado da compra 
do Teto (cap) de Taxa de Juros ou da Faixa (collar) de Taxa de Juros. O pagamento de tal 
prêmio deverá ser efetuado: (i) na Moeda de denominação do Saldo Devedor sujeito ao Teto 
(cap) de Taxa de Juros ou à Faixa '(collar) de Taxa de Juros, ou no seu equivalente em Dólares, 
de acordo como a taxa de câmbio estabelecida na Carta Notificação de Conversão, devendo a 
taxa de câmbio ser determinada no momento da captação do financiamento do Banco; e (ii) em 
um pagamento único na data acordada entre as Partes, mas que em caso algum poderá ser 
posterior a 30 (trinta) dias após a Data de Conversão, a não ser que seja operacionalmente 
possível para o Banco e este aceite um mecanismo de pagamento diferente. 

(b) Se o Mutuário solicitar uma Faixa (collar) de Taxa de Juros, este poderá solicitar 
que o Banco estabeleça o limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de·Juros para garantir que o 
prêmio correspondente a tal limite inferior seja igual ao prêmio correspondente ao limite superior 
e desta forma estabelecer uma Faixa (collar) de Taxa de Juros sem custo (zero cost collar). Se o 
Mutuário optar por determinar o limite superior e inferior, o prêmio que deverá ser pago pelo 
Mutuário ao Banco com respeito ao limite superior da Faixa (collar) de Taxa de Juros será 
compensado com o prêmio que deverá ser pago pelo Banco ao Mutuário com respeito ao limite 
inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros. No entanto, o prêmio pagável pelo Banco ao 
Mutuário com respeito ao limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros não poderá em caso 
algum exceder o prêmio pagável pelo Mutuário ao Banco com respeito ao limite superior da 
Faixa (collar) de Taxa de Juros. Consequentemente, durante o Prazo de Execução, o Banco 
poderá reduzir o limite inferior da Faixa (collar) de Taxa de Juros de modo que o prêmio sobre 
~ste não exceda o prêmio sobre o limite superior da Faixa (collar) de Taxa de Juros. 

ARTIGO 5.09. Eventos de Interrupção das Cotações. As partes reconhecem que os 
..._ pagamentos realizados pelo Mutuário, tanto de amortização como de juros, dos valores que 

tenham sido objeto de uma Conversão, devem, a todo tempo, estar vinculados à correspondente 
captação do financiamento do Banco em relação a pagamentos associados a tal Conversão. 
Assim, as Partes acordam que, não obstante a ocorrência de qualquer evento de interrupção que 
afete substancialmente os diversos tipos de câmbio, as taxas de juros e índice de ajuste de 
inflação utilizados neste Contrato, se houver, ou nas Cartas Notificação de Conversão, os 
pagamentos do Mutuário continuarão vinculados a tal captação_ do financian::iento do Banco. A 
fim de obter e manter esta vinculação em tais circunstâncias, as··partes expressamente acordam 
que o Agente de Cálculo, visando a refletir a correspondente captação do financiamento do 
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Banco, determinará a aplicabilidade tanto: (a) de tais eventos de interrupção; e (b) da taxa ou o 
índice de substituição aplicável para determinar o valor apropriado a ser pago pelo Mutuário. 

ARTIGO 5.10. Cancelamento e Reversão da Conversão de Moeda. Se, após a data de 
assinatura deste Contrato, for promulgada, emitida ou produzida uma mudança em uma lei, 
decreto ou outra norma legal aplicável, ou se ocorrer uma mudança na interpretação de uma lei, 
decreto ou outra norma legal, vigente na data de assinatura deste Contrato, que, conforme o 
Banco razoavelmente o determine, possa impedir o Banco de continuar mantendo, total ou 
parcialmente, seu financiamento na Moeda Convertida pelo prazo restante e nos mesmos termos 
da Conversão de Moeda respectiva, o Mutuário, mediante recebimento de prévia notificação por 
parte do Banco, terá a opção de re-denominar a Dólares o Saldo Devedor objeto da Conversão de 
Moeda à taxa de câmbio aplicável no momento, conforme esta seja determinada pelo Agente de 
Cálculo. Tal Saldo Devedor estará sujeito ao Cronograma de Amortização que tenha sido 
acordado para tal Conversão de Moeda e à Taxa de Juros prevista no Artigo 3.03(a) destas 
Normas Gerais. O Mutuário poderá ainda pagar antecipadamente ao Banco todas as importâncias 
que forem devidas na Moeda Convertida, de conformidade com o disposto no Artigo 3.08 destas 
Normas Gerais. 

ARTIGO 5.11. Ganhos ou perdas associadas à Re-denominação a Dólares. Na hipótese de 
o Mutuário, com a anuência do Fiador, se houver, decidir re-denominar o Saldo Devedor objeto 
de uma Conversão de Moeda a Dólares de acordo com o disposto no Artigo 5.10 anterior, o 
Mutuário receberá do Banco, ou conforme o caso, pagará ao Banco, dentro de um prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir da data da re-denominação, os montantes relativos a quaisquer 
ganhos ou perdas associadas a variações nas taxas de juros até a data de redenominação a 
Dólares determinadas pelo Agente de Cálculo. Qualquer ganho associado a tal Conversão a ser 
recebido pelo Mutuário será primeiramente imputado a qualquer montante vencido e pendente de 
pagamento ao Banco pelo Mutuário. 

ARTIGO 5.12. Atraso no pagamento em caso de Conversão de Moeda. O atraso no 
pagamento dos montantes devidos ao Banco pelo Mutuário a título de principal e quaisq~er 
encargos financeiros devidos por ocasião de uma Conversão, assim como quaisquer prêmios 
devidos ao Banco em Moeda distinta do Dólar em virtude do Artigo 5.08, facultará ao Banco 
cobrar juros a uma taxa flutuante na Moeda Convertida determinada pelo Agente de Cálculo, 
mais uma margem de 100 pontos básicos (1 %) sobre o total das quantias em atraso, sem prejuízo 
da aplicação de encargos adicionais que assegurem um pleno repasse de custos na eventualidade 
de que tal margem não seja suficiente para que o Banco recupere os custos incorridos devido a 
tal atraso. 

ARTIGO 5.13. Custos, gastos ou perdas em caso de Conversões. Na hipótese de uma ação 
ou omissão do Mutuário ou do Fiador, se houver, incluindo: (a) falta de pagamento nas datas de 
vencimento de montantes de p_rincipal, juros e comissões relacionados a uma Conversão; (b) 
revogação ou mudança nos termos contidos em uma Carta Solicitação de Conversão; (c) 
descumprimento total ou parcial de um pagamento antecipado do Saldo Devedor na Moeda 
Convertida, previamente solicitado pelo Mutuário por escrito; ( d) uma mudança nas leis ou 
regulamentos que possam ter tido um impacto na manutenção da totalidade ou· de uma parte do 
Empréstimo, nos termos acordados de uma Conversão; ou (e) outras ações não descritas 
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anterionnente, resultar para o Banco em custos adicionais aos descritos neste Contrato, o 
Mutuário ficará obrigado a pagar ao Banco as respectivas importâncias determinadas pelo 
Agente de Cálculo, que assegurem um pleno repasse dos custos incorridos. 

CAPÍTULO VI 

Suspensão de Desembolsos e Vencimento Antecipado 

ARTIGO 6.01. Suspensão de desembolsos. O Banco, mediante aviso escrito ao Mutuário, 
poderá suspender os desembolsos se ocorrer e enquanto subsistir qualquer das seguintes 
circunstâncias: 

(a) Mora no pagamento das quantias devidas pelo Mutuário ao Banco a título de 
principal, comissões e juros, devolução de adÍantamentos ou qualquer outro título, 
de acordo com este Contrato ou com qualquer outro contrato celebrado entre o 
Banco e o Mutuário, incluindo outro Contrato de Empréstimo ou Contrato de 
Derivativos. 

(b) Inadimplemento, por parte do Mutuário, de qualquer outra obrigação estipulada 
neste Contrato ou Contratos subscritos com o Banco para financiamento do 
Projeto ou no(s) Contrato(s) de Derivativos subscrito(s) com o Banco. 

(c) A retirada ou suspensão, como membro do Banco, do país em que o Projeto deva 
ser executado. 

( d) Quando o Projeto ou os propósitos do Empréstimo puderem ser afetados por: 

(e) 

(i) 

(ii) 

qualquer restrição, modificação ou alteração da competência legal, das 
funções ou.do patrimônio do Mutuário ou Órgão Executor; ou 

qualquer modificação ou emenda que tenha sido efetuada sem a anuência 
escrita do Banco, nas condições básicas cumpridas antes . da Resolução 
aprobatória do Empréstimo ou da assinatura do Contrato. Nesses casos, o 
Banco terá o direito de requerer do Mutuário e do Órgão Executor 
infonnações justificadas e pormenorizadas e somente após ouvir o 
Mutuário ou o Órgão Executor e examinar suas infonnações e 
esclarecimentos, ou no caso de falta de manifestação do Mutuário e do 
Órgão Executor, poderá suspender os desembolsos se considerar que as 
modificações introduzidas afetam substancial e negativamente o Projeto 
ou tornam impossível sua execução. 

Inadimplemento, por parte do Fiador, se existir, de qualquer obrigação estipulada 
no Contrato de Garantia ou em qualquer Contrato de Derivativos subscrito com o 
~co. . 
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(f) Qualquer circunstância extraordinária que, a critério do Banco, e não se tratando 
de Contrato ein que o Mutuário seja a República, torne improvável que o 
Mutuário possa cumprir as obrigações contraídas neste Contrato, ou que não 
permita atingir os propósitos que se tiveram em conta ao celebrá-lo. 

(g) Caso seja determinado, de acordo com os procedimentos de sanções do Banco, 
em qualquer etapa, que um empregado, agente ou representante do Mutuário, do 
Órgão Executor ou do Órgão Contratante cometeu uma Prática Proibida durante o 
processo de contratação ou durante a execução de um Contrato. 

ARTIGO 6.02. Término, vencimento antecipado ou cancelamento parcial de quantias 
não desembolsadas. (a) O Banco poderá pôr termo a este Contrato relativamente à parte do 
Empréstimo que não tenha sido desembolsada até aquela data ou declarar vencida e exigível, de 
imediato, a totalidade dos Saldos Devedores ou parte deles, com os juros e comissões devidos até 
a data do pagamento se: (i) qualquer das circunstâncias previstas nas alíneas (a), (b), (c), e (e) do 
Artigo anterior se prolongar por mais de 60 (sessenta) dias, ou (ii) se a informação a que se 
refere o inciso ( d) do Artigo anterior, ou se os esclarecimentos ou informações adicionais 
apresentados pelo Mutuário ou pelo Órgão Executor, conforme o caso, não forem satisfatórios 
para o Banco. 

(b) Caso seja determinado que, de acordo com os procedimentos de sanções do 
Banco, qualquer firma, entidade ou indivíduo licitante que apresentem ou estejam apresentando 
propostas ou participando de atividades financiadas pelo Banco, incluindo, entre outros, 
requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores individuais, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, fornecedores ou prestadores de serviços, concessionários, 
empresas de consultoria, o Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes, quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas), tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa do processo de contratação 
ou durante a execução de um contrato, 9 Banco poderá cancelar a parte não desembolsada ou 
declarar vencido antecipadamente o repagamento da parte do Empréstimo que estiver 
relacionada inequivocamente com tal contratação, quando houver evidência de que o 
representante do Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante não tenha tomado as medidas 
corretivas adequadas (incluindo, entre outras, notificar adequadamente o Banco após tomar 
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco considere razoável. 

(c) O Banco poderá também cancelar a parte não desembolsada ou declarar vencido 
antecipadamente o repagamento do Empréstimo referente à aquisição de determinados bens e 
serviços correlatos, à contratação de obras, serviços correlatos ou serviços de consultoria, se, a 
qualquer momento, determinar que a mencionada aquisição ocorreu sem que tenham sido 
seguidos os procedimentos indicados neste Contrato. 

ARTIGO 6.03. Práticas Proibidas. (a) Para os efeitos deste Contrato, entende-se que uma 
Prática Proibida inclui as seguintes práticas: (i) "prática corrupta" consiste em oferecer, receber 
ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa de valor para influenciar indevidamente as 
ações de outra parte; (ii) "prática fraudulenta" é qualquer àto ou omi~são, incluindo a 
tergiversação de fatos ou circunstâncias que deliberada ou imprudentemente, engane ou pretenda 
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enganar alguma parte para obter beneficio financeiro ou de outra natureza ou para evadir uma 
obrigação; (iii) "prática coercitiva" consiste em prejudicar ou causar dano ou na ameaça de 
prejudicar ou causar dano, direta ou indiretamente, a qualquer parte ou propriedade da parte para 
influenciar, indevidamente, as ações de uma parte; (iv) "prática colusiva" é um acordo entre duas 
ou mais partes efetuado com o intuito de alcançar um propósito impróprio, que inclui influenciar, 
de forma inapropriada, as ações de outra parte; e (v) uma ,~'prática obstrutiva" consiste em: (a) 
destruir, falsificar, alterar ou ocultar deliberadamente evidência significativa para a investigação 
ou prestar declarações falsas aos investigadores com o fim de obstruir materialmente uma 
investigação do Grupo do Banco sobre denúncias de uma prática corrupta, fraudulenta, coercitiva 
ou colusória; e/ou an:ieaçar, assediar ou inti~idar qualquer parte para impedir-lhe de divulgar seu 
conhecimento de assuntos que sejam importantes para a investigação ou que prossiga a 
investigação, ou (b) todo ato que vise a impedir de forma material o exercício de inspeção do 
Banco e os direitos de auditoria previstos nos Artigos 8.0l(c), 8.02(e), e 8.04(g) destas Normas 
Gerais. 

(b) Além do estabelecido nos Artigos 6.0l(g) e 6.02(b) destas Normas Gerais, caso 
seja determinado que, de acordo com os procedimentos de sanções do Banco, qualquer empresa, 
entidade ou indivíduo que apresente oferta ou participe de uma atividade financiada pelo Banco 
incluídos, entre outros, requerentes, licitantes, empreiteiros, empresas de consultoria e 
consultores individuais, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, fornecedores e prestadores de 

'- serviços, concessionários, o Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante (incluindo seus 
respectivos funcionários, empregados e representantes quer sejam suas atribuições expressas ou 
implícitas) tiver cometido uma Prática Proibida em qualquer etapa do processo de contratação ou 
durante a execução de um contrato, o Banco poderá: 

(i) Não financiar nenhuma proposta de adjudicação de contrato para a 
aquisição de obras, bens, serviços correlatos e a contratação de serviços de 
consultoria; 

(ii) Declarar uma contratação inelegível para financiamento do Banco, se 
houver evidência de que o representante do Mutuário, do Órgão Executor 
ou do órgão Contratante não tomou as medidas corretivas adequadas 
(incluindo, entre outras, a adequada notificação do Banco após tomar 
conhecimento da Prática Proibida) dentro de um período que o Banco 
considere razoável; 

(iii) Emitir advertência à empresa, entidade ou indivíduo com uma carta formal 
censurando sua conduta; 

(iv) Declarar uma empresa, entidade ou indivíduo inelegível, 
permanentemente ou por um período determinado, para: (A) adjudicação 
de contratos ou participação em atividades financiadas pelo Banco; e (B) 
designação como subconsultor, subempreiteiro ou fornecedor de bens ou 
serviços por outra empresa elegível a qual tenha sid~ adjudicado um 
contrato para executar atividades financiadas pelo Bancó; 
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(v) Encaminhar o assunto às autoridades competentes encarregadas de fazer 
cumprir' a lei; e/ou 

(vi) Impor outras sanções que julgar apropriadas às circunstâncias do caso, 
incluída a aplicação de multas que representem para o Banco um 
reembolso dos custos referentes às- investigações ou autuações. Estas 
sanções podem ser impostas de forma adicional ou em substituição às 
sanções referidas no inciso (g) do Artigo 6.01, no inciso (b) do Artigo 6.02 
e no inciso (b), itens (i) a (v) deste Artigo 6.03. 

(c) O disposto nos Artigos 6.0l(g) e 6.03(b)(i) se aplicará também nos casos em que 
as partes tenham sido temporariamente declaradas inelegíveis para a adjudicação de novos 
contratos, na pendência da adoção de uma decisão definitiva em um processo de sanção, ou 
qualquer outra resolução; 

( d) A imposição de qualquer medida que seja tomada pelo Banco nos termos das 
disposições anteriormente referidas será de caráter público; 

(e) Qualquer empresa, entidade ou individuo atuando como proponente ou 
participando de uma atividade financiada pelo Banco, incluindo, entre outros, requerentes, 
licitantes, empreiteiros, empresas de consultoria e consultores individuais, pessoal, 
subempreiteiros, subconsultores, fornecedores e prestadores de serviços e concessionários, o 
Mutuário, Órgão Executor ou Órgão Contratante (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas), poderá ver-se 
sujeito a sanções, de acordo com o disposto nos acordos subscritos pelo Banco com outra 
instituição financeira internacional com respeito ao reconhecimento recíproco de decisões em 
matéria de inelegibilidade. Para fins do disposto neste parágrafo (e), o termo "sanção" inclui toda 
inelegibilidade permanente, imposição de condições para a participação em futuros contratos ou 
adoção pública de medidas em resposta a uma contravenção às regras vigentes de uma instituição 
financeira internacional aplicável à resolução de denuncias de Práticas Proibidas. 

(f) Quando o Mutuário adquira bens, obras ou serviços distintos dos serviços de 
consultoria diretamente de uma agência especializada, ou contrate uma agência especializada 
para prestar serviços de assistência técnica ao amparo de um acordo entre o Mutuário e tal 
agência especializada, serão aplicadas integralmente a requerentes, licitantes, empreiteiros, 
empresas de consultoria ou consultores individuais, pessoal, subempreiteiros, subconsultores, 
fornecedores e prestadores de serviços, concessionários (incluindo seus respectivos funcionários, 
empregados e representantes, quer suas atribuições sejam expressas ou implícitas) ou a qualquer 
outra entidade que tenha subscrito contratos com tal agência especializada para a provisão de 
bens, obras ou serviços correlatos com atividades financiadas pelo Banco, todas as disposições 
estipuladas neste Contrato relativas a sanções e Práticas Proibidas. O Banco se reserva o direito 
de obrigar o Mutuário a recorrer a recursos como a suspensão ou rescisão do contrato. O 
Mutuário se compromete a incluir nos contratos com as agências especializadas disposições 
obrigando a . mesma a consultar a lista de empresas e indivíduos declarados temporária ou 
permanentemente inelegíveis pelo Banco. Caso uma agência especializada subscreva contrato ou 
ordem de compra com uma empresa ou indivíduo declarado temporária ou permanentemente 
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inelegível pelo Banco, o Banco não financiará os gastos correlatos e tomará outras medidas que 
considere convenientes. ' 

ARTIGO 6.04. Obrigações não atingidas. Não obstante o disposto nos Artigos 6.01 e 6.02 
precedentes, nenhuma das medidas previstas neste Capítulo atingirá o desembolso por parte do 
Banco: (a) das quantias sujeitas à garantia de uma carta de crédito irrevogável; e (b) das quantias 
às quais o Banco tenha se comprometido especificamente por escrito, perante o Mutuário, ou o 
Órgão Executor, ou o Órgão Contratante, conforme o caso, a débito dos recursos do Empréstimo, 
para efetuar pagamentos a um empreiteiro ou fornecedor de bens ou serviços correlatos, ou 
serviços de consultoria. O Banco poderá deixar sem efeito o compromisso indicado nesta alínea 
(b) quando for determinado, de maneira que o Banco considere satisfatória, que, durante o 
processo de seleção, negociação ou execução do contrato para a aquisição das mencionadas 
obras, bens e serviços correlatos, ou serviços de consultoria, ocorreram uma ou mais Práticas 
Proibidas. 

ARTIGO 6.05. Reserva de direitos. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, do 
exercício dos direitos estabelecidos neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia 
do Banco a tais direitos, nem como aceitação de acontecimentos ou circunstâncias que lhe teriam 
facultado exercê-los. 

ARTIGO 6.06. Disposições não atingidas. A aplicação das medidas estabelecidas neste 
Capítulo não atingirá as obrigações do Mutuário estipuladas neste Contrato, as quais continuarão 
em pleno vigor, salvo no caso do vencimento antecipado da totalidade do Empréstimo, em que 
somente permanecerão em vigor as obrigações pecuniárias do Mutuário-. 

CAPÍTULO VII 

Execução do Proieto 

ARTIGO 7.01. Disposições gerais relativas à execução do Projeto. (a) O Mutuário se 
compromete a executar o Projeto de acordo com os objetivos do mesmo, com a devida 
diligência, de forma econômica, financeira, administrativa e tecnicamente eficiente e de acordo 
com as disposições deste Contrato e com os planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos P€:lrtinentes ao Projeto que o 
Banco aprove. Da mesma forma, o Mutuário acorda que todas as obrigações que lhe cabem ou 
cabem ao Órgão Executor deverão ser cumpridas à satisfação do Banco. 

(b) Qualquer modificação substancial nos planos, especificações, cronograma de 
investimentos, orçamentos, regulamentos e outros documentos que o Banco aprove, assim como 
qualquer modificação substancial em contratos financiados com recursos do Empréstimo, 
dependerão do consentimento prévio por escrito do Banco. 

(c) Em caso de contradição ou inconsistência entre as disposiçõe~ deste Contrato e 
qualquer plano, especificação, cronograma de investimentos, orçamento, regulamento ou outro 
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documento pertinente ao Projeto que o Banco aprove, as disposições deste Contrato prevalecerão 
sobre tais documentos. ' 

ARTIGO 7.02. Seleção e contratação de obras e serviços diferentes de consultoria e 
aquisição - de bens e seleção e contratação de serviços de consultoria. (a) Sujeito ao 
estabelecido no inciso (b) deste Artigo, o Mutuário se compromete a realizar e, se for o caso, a 
que o Órgão Executor e a Agência de Contratações, se houver, realizem a contratação de obras e 
serviços diferentes de consultoria assim como a aquisição de bens, de acordo com o estipulado 
nas Políticas de Aquisições e no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco, e a seleção e 
contratação de serviços de consultoria, de acordo com o estipulado nas Políticas de Consultores e 
no Plano de Aquisições aprovado pelo Banco. O Mutuário declara conhecer e se compromete a 
fazer conhecer pelo Órgão Executor, Agência de Contratações e agência especializada, se for o 
caso, as Políticas de Aquisições e as Políticas de Consultores. 

(b) Quando o Banco tenha validado os sistemas do país membro do Banco onde o 
Projeto será executado, o Mutuário ou, se for o caso, o Órgão Executor, poderá realizar as 
aquisições e contratações financiadas total ou parcialmente com recursos do Empréstimo 
utilizando tais sistemas, de acordo com os termos da validação do Banco e a legislação aplicável 
validada, os quais se identificam nas Disposições Especiais. O Mutuário se compromete a 
notificar ou, se for o caso, a que o Órgão Executor notifique ao Banco qualquer mudança em tal 
legislação ou qualquer mudança que afete a mesma, em cujo caso o Banco poderá cancelar, 
suspender ou modificar os termos de sua validação. O uso de sistemas de país não dispensa a 
aplicação das disposições previstas na Seção I das Políticas de Aquisições e Políticas de 
Consultores, incluindo o requisito de que as aquisições e contratações correspondentes constem 
no Plano de Aquisições e estejam sujeitas às demais cláusulas deste Contrato. 

(c) O Mutuário se compromete a atualizar ou, se for o caso, a que o Órgão Executor 
mantenha atualizado o Plano de Aquisições e o atualize, pelo menos anualmente ou com maior 
frequência, segundo as necessidades do Projeto. Cada versão atualizada de tal Plano de 
Aquisições deverá ser submetida à revisão e aprovação do Banco. 

( d) O Banco realizará a revisão dos processos de seleção, contratação e aquisição, ex 
ante ou ex post, segundo o estabelecido no Plano de Aquisições. Em qualquer momento durante 
a execução do Projeto, o Banco poderá modificar a modalidade de revisão de tais processos, 
mediante comunicação prévia ao Mutuário ou ao Órgão Executor. As modificações aprovadas 
pelo Banco deverão ser refletidas no Plano de Aquisições. 

(e) O Mutuário se compromete a obter, ou se for o caso, a que o Órgão Executor 
obtenha, antes da adjudicação do contrato correspondente a cada uma das obras do Projeto, se 
houver, a posse legal dos terrenos onde se construirá a respectiva obra, as servidões ou outros 
direitos necessários para sua construção e utilização, assim como os direitos sobre as águas que 
se requeiram para a obra em questão. 

ARTIGO 7.03. Utilização de bens. Salvo autorização expressa do Banco, os bens adquiridos 
com os recursos do E~préstimo deverão destinar-se exclusivamente aos ' fins do Projeto. 
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Concluída a execução do Projeto, a maquinaria, os equipamentos de construção utilizados nessa 
execução e os demais bens, po'clerão ser empregados para outros fins. 

ARTIGO 7.04. Recursos adicionais. (a) O Mutuário deverá fornecer oportunamente todos os 
recursos adicionais aos do Empréstimo necessários para a completa e ininterrupta execução do 
Projeto, cujo valor estimado se declara nas Disposições Especiais. Se durante o processo de 
desembolso do Empréstimo se verificar um aumento no custo estimado do Projeto, o Banco 
poderá exigir a alteração no _cronograma de investimentos a que se refere a alínea ( d) do Artigo 
4.01 destas Normas Gerais, para que o Mutuário atenda esse aumento. 

(b) A partir do ano civil seguinte ao do início do Projeto e durante o período de sua 
execução, o Mutuário deverá demonstrar ao Banco, nos primeiros 60 (sessenta) dias de cada ano 
civil, que disporá, oportunamente, dos recursos necessários para efetuar a contribuição local ao 
Projeto durante esse ano. 

CAPÍTULO VIII 

Sistema de Informação Financeira, Controle Interno, 
Inspeções, Relatórios e Auditoria Externa 

ARTIGO 8.01. Sistema de informa ão financeira e controle interno. (a) O Mutuário, o 
Órgão Executor ou o rgão Contratante, conforme o caso, deverá manter: (i) um sistema de 
informação financeira aceitável ao Banco que permita o registro contábil, orçamentário e 
financeiro, e a emissão de demonstrações financeiras e outros relatórios relacionados com os 
recursos do Empréstimo e de outras fontes de financiamento, se for o caso; e (ii) uma estrutura 
de controle interno que permita a gestão efetiva do Projeto, proporcione confiabilidade sobre as 
informações financeiras, registros e arquivos fisicos, magnéticos e eletrônicos e permita o 
cumprimento das disposições previstas neste Contrato. 

(b) O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforme o caso, se 
comprometem a conservar os registros originais do Projeto por um período mínimo de 3 (três) 
anos contados a partir do vencimento do Prazo Original de Desembolso ou suas extensões, de 
modo a: (i) permitir a identificação das quantias recebidas das diferentes fontes; (ii) consignar, 
em conformidade com o sistema de informação financeira que o Banco tenha aprovado, os 
investimentos no Projeto, tanto com recursos do Empréstimo como com os demais recursos cuja 
contribuição esteja prevista para sua total execução; (iii) conter os pormenores necessários para a 
identificação das obras realizadas, dos bens adquiridos e dos serviços contratados, bem como a 
utilização das referidas obras, bens e serviços; (iv) evidenciar a conformidade na recepção, 
autorização e pagamento da obra, bem ou serviço adquirido ou contratado; (v) incluir nos 
referidos registro·s a documentação relacionada ao processo de aquisição, contratação e execução 
dos contratos financiados pelo Banco e outras fontes de financiamento, o que compreende, mas 
não se limita a, avisos de licitação, pacotes de ofertas, resumos, avaliações de ofertas, contratos, 
correspondência, produtos e minutas de trabalho e faturas, certificados e relat~rios de recepção, 
recibos, inclusive documentos relacionados ao pagamento de·. comissões ' e pagamentos a 
representantes, consultores e empreiteiros; e (vi) demonstrar o custo dos investimentos em cada 
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categoria e o progresso fisico e financeiro das obras, bens e serviços. Quando se tratar de 
programas de crédito, os registros deverão precisar, ainda, os créditos concedidos, os resgates 
recebidos e a utilização dos mesmos. 

(c) O Mutuário se compromete a incluir nos documentos de licitação, nas solicitações 
de propostas e nos contratos financiados com empréstimo do Banco celebrados pelo Mutuário, 
pelo Órgão Executor ou pelo Órgão Contratante, disposição que exija que os fornecedores e os 
prestadores de serviços, empreiteiros, subempreiteiros, consultores e seus representantes, 
pessoal, subconsultores e concessionários a manter todos os documentos e registros referentes às 
atividades financiadas pelo Banco por um período de 7 (sete) anos após a conclusão do trabalho 
contemplado no respectivo contrato. 

ARTIGO 8.02. Inspeções. (a) O Banco poderá estabelecer os procedimentos de inspeção que 
julgue necessários para assegurar-se do desenvolvimento satisfatório do Projeto. 

(b) O Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante, conforme o caso, deverão 
permitir que o Banco inspecione a qualquer tempo o Projeto, assim como os equipamentos e 
materiais correspondentes, e examine os registros e documentos cujo conhecimento considere 
pertinente. No desempenho dessa tarefa, o pessoal que o Banco enviar ou designar para o 
cumprimento deste propósito, como investigadores, representantes, auditores ou peritos deverá 
contar com a mais ampla colaboração das respectivas autoridades. Todas as despesas relativas a 
transporte, salário e demais gastos efetuados com tal pessoal serão pagas pelo Banco. 

(c) O Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, aonforme o caso, deverão 
proporcionar ao Banco, se eventualmente solicitado por seu representante autorizado, todos os 
documentos, inclusive os relacionados com as aquisições, que o Banco possa razoavelmente 
solicitar. Ademais, o Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante deverão colocar à 
disposição do Banco, se assim solicitado com razoável antecipação, seu pessoal para que 
respondam às indagações que o pessoal do Banco possa ter em relação à revisão ou auditoria dos 
documentos. O Mutuário, o Órgão Executor e o Órgão Contratante, conforme o caso, deverá 
apresentar os documentos oportunamente, ou uma declaração juramentada na qual constem as 
razões pelas quais a documentação solicitada não se encontra disponível ou está sendo retida. 

(d) Caso o Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão Contratante, conforme o caso, se 
r:ecuse a cumprir a solicitação apresentada pelo Banco, ou de alguma maneira oponha obstáculos 
à revisão do assunto por parte do Banco, o Banco, a seu exclusivo critério, poderá adotar as 
medidas que considere apropriadas contra o Mutuário, o Órgão Executor ou o Órgão 
Contratante, conforme o caso. 

(e) O Mutuário se compromete a incluir nos documentos de licitação, nas solicitações 
de propostas e nos contratos financiados com empréstimo do Banco celebrado pelo Mutuário, 
pelo Órgão Executor ou pelo Órgão Contratante, disposição que exija que os requerentes, 
licitantes, fornecedores e prestadores de serviços e seus representantes, empreiteiros, 
subempreiteiros, consultores e seus representantes, pessoal, subconsultores e concessionários a: 
(i) permitir que o Banco revise quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à 
apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato e os submeta a uma auditoria por 
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auditores designados pelo Banco; (ii) prestar plena assistência ao Banco durante a investigação; e 
(iii) fornecer ao Banco qualquer documento necessário à investigação de denúncias de Práticas 
Proibidas e assegurar-se de que seus empregados ou agentes que tenham conhecimento das 
atividades financiadas pelo Banco estejam disponíveis para responder a consultas referentes à 
investigação provenientes do pessoal do Banco ou qualquer investigador, agente, auditor ou 
consultor devidamente designado. Caso o requerente, licitante, fornecedor ou prestador de 
serviços, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, subempreiteiro, subconsultor ou seus 
representantes ou concessionário se negue a cooperar ou descumpra requerimento do Banco, ou 
de qualquer outra forma crie obstáculos à investigação do Banco, o Banco, a seu critério único e 
exclusivo, poderá tomar medidas apropriadas contra o requerente, licitante, fornecedor ou 
prestador de serviços ou seu representante, empreiteiro, consultor, membro de pessoal, 
subempreiteiro, subconsultor e seus representantes e concessionário. 

ARTIGO 8.03. Relatórios. O Mutuário, ou o Órgão Executor, se pertinente, deverá 
apresentar à satisfação do Banco, dentro dos 60 (sessenta) dias seguintes ao término de cada 
Semestre, ou em outro prazo acordado pelas Partes, os relatórios referentes à execução do 
Projeto, preparados de acordo com as normas que, a respeito, forem acordadas com o Banco; e 
os demais relatórios que o Banco razoavelmente solicitar com relação ao investimento dos 
montantes emprestados, à utilização dos bens adquiridos com tais montantes e ao 
desenvolvime?}tO do Projeto. 

ARTIGO 8.04. Auditoria externa. (a) O Mutuário se compromete a apresentar ao Banco, 
diretamente ou por intermédio do Orgão Executor, no prazo, periodo e frequência indicados nas 
Disposições Especiais deste Contrato, as demonstrações financeiras ·e outros relatórios e a 
informação financeira adicional que o Banco solicite, de acordo com padrões e princípios de 
contabilidade aceitáveis ao Banco. 

(b) O Mutuário se compromete a que as demonstrações financeiras e outros relatórios 
indicados nas Disposições Especiais deste Contrato sejam auditados por auditores independentes 
aceitáveis ao Banco, de acordo com padrões e princípios de auditoria aceitáyeis ao Banco, e a 
apresentar, igualmente, à satisfação do Banco as informações referentes aos auditores 
independentes contratados que o mesmo solicite. 

(c) O Mutuário se compromete a selecionar e contratar os auditores independentes 
necessários à oportuna apresentação das demonstrações financeiras e demais relatórios 
mencionados no inciso (b) acima, diretamente ou por meio do Órgão Executor, no mais tardar 
4 (quatro) meses antes do encerramento de cada exercício fiscal do Mutuário a partir da data em 

- que se inicie a vigência deste Contrato ou em outro prazo que as partes acordem, de acordo com 
os procedimentos e os termos de referência previamente acordados com o Banco. O Mutuário ou 
o Orgão Executor, segundo pertinente, deverá autorizar os auditores a proporcionar ao Banco a 
informação adicional que este venha razoavelmente a solicitar, relativa às demonstrações 
financeiras e aos outros relatórios auditados. 

(d) Nos casos em que a auditoria seja responsabilidade de um org~smo oficial de 
fiscalização e este não puder cumprir essa tarefa de acordo com requisitos que ó Banco considere 
satisfatórios ou dentro dos prazos, durante o período e na frequência estipulados neste Contrato, 
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o Mutuário, ou o Órgão Executor, conforme o caso, selecionará e contratará os serviços de 
auditores independentes aceitâveis para o Banco, de acordo com o disposto no inciso (c) anterior. 

(e) Sem prejuízo do estabelecido nos incisos anteriores, o Banco, de forma 
excepcional e mediante prévio acordo entre as partes, poderá selecionar e contratar os serviços 
de auditores independentes para a preparação das demonstrações financeiras e outros relatórios 
auditados previstos neste Contrato quando: (i) os benefícios da seleção e contratação de tais 
serviços pelo Banco forem maiores; ou (ii) os serviços das firmas privadas e contadores 
independentes qualificados no país sejam limitados; ou (iii) quando existam circunstâncias 
especiais que justifiquem a seleção e contratação de tais serviços pelo Banco. 

(f) O Banco se reserva o direito de' solicitar ao Mutuário ou ao Órgão Executor, 
conforme seja o caso, a realização de outra classe de auditorias externas ou de trabalhos 
referentes à auditoria de projetos, do Órgão Executor e de entidades relacionadas, do sistema de 
informação financeira e das contas bancárias do Projeto, entre outras. A natureza, frequência, 
alcance, oportunidade, metodologia, tipo de normas de auditoria aplicáveis, relatórios, 
procedimentos de seleção e termos de referência serão estabelecidos _de comum acordo entre as 
partes. 

(g) Os documentos de licitação e os contratos que o Mutuário, Órgão Executor ou 
Órgão Contratante celebrem com um fornecedor ou prestador de serviços, empreiteiro, 
subempreiteiro, consultor, subconsultor, pessoal ou concessionário deverão incluir disposição 
que permita ao Banco revisar quaisquer contas, registros e outros documentos relativos à 
apresentação de propostas e ao cumprimento do contrato .e os submetê-los a uma auditoria por 
auditores designados pelo Banco. 

CAPÍTULO IX 

Disposição sobre Gravames e Isenções 

ARTIGO 9.01. Compromisso relativo a gravames. Se o Mutuário acordar estabelecer algum 
gravame específico parcial ou total sobre seus bens ou rendimentos como garantia de uma dívida 
externa, deverá constituir, simultaneamente, um gravame que garanta ao Banco, em condições de 
i_gualdade e proporcionalmente, o cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes do 
Contrato. Contudo, esta disposição não será aplicável: (a) aos gravames constituídos sobre bens, 
para assegurar .o pagamento do saldo pendente do seu preço de aquisição; e (b) aos gravames 
constituídos em razão de operações bancárias para garantir o pagamento de obrigações cujos 
prazos de vencimento não sejam superiores a um ano. Se -o Mutuário for um país membro do 
Banco, a expressão "bens ou rendimentos" refere-se a todo tipo de bens ou rendimentos 
pertencentes ao Mutuário ou a qualquer uma de suas dependências, que não sejam entidades 
autônomas com patrimônio próprio. 

ARTIGO 9.02. Isenção de impostos. O Mutuário compromete-se a pagar o capital, os juros, 
comissões e prêmios e qualquer outro encargo do Empréstimo, assim corrio qualquer outro 
pagamento por gastos ou custos que tenham sido originados no âmbito deste Contrato sem 
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qualquer dedução ou restrição, livre de todo imposto, taxa, direito ou encargo estabelecidos ou 
que possam ser estabelecidos pelas leis de seu país, e a responsabilizar-se por todo imposto, taxa 
ou direito aplicável à realização, registro e execução deste Contrato. 

CAPÍTULO X 

Arbitragem 

ARTIGO 10.01. Composição do Tribunal. (a) O Tribunal Arbitral será constituído por três 
membros, designados da seguinte forma: um pelo Banco; outro pelo Mutuário; e um terceiro, 
doravante denominado o "Desempatador'', por acordo direto entre as partes ou por intermédio 
dos respectivos árbitros. Se as partes ou os árbitros não chegarem a acordo. com relação à 
nomeação do Desempatador, ou se uma das partes não puder designar árbitro, o Desempatador 
será designado, a pedido de qualquer das partes, pelo Secretário-Geral da Organização dos 
Estados Americanos. Se qualquer das partes não nomear árbitro, este será designado pelo 
Desempatador. Se qualquer dos árbitros nomeados, ou o Desempatador, não desejar ou não 
puder atuar, ou prosseguir atuando, proceder-se-á à sua substituição pela forma estabelecida para 
a sua designação original. O sucessor terá as mesmas funções e atribuições do substituído. 

(b) Se a controvérsia envolver tanto o Mutuário como o Fiador, se houver, ambos 
serão considerados como uma só parte, e, por conseguinte, deverão atuar conjuntamente seja 
para a nomeação do árbitro, seja para os demais efeitos da arbitragem. 

ARTIGO 10.02. Início do Processo. Para submeter a controvérsia ao processo de arbitragem, a 
parte reclamante dirigirá à outra parte uma comunicação, por escrito, expondo a natureza da 
reclamação, a satisfação ou reparação pretendida e o nome do árbitro que designa. A parte que 
receber essa comunicação deverá, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, comunicar à 
parte contrária o nome da pessoa que designa como árbitro. Se dentro do prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da entrega da referida comunicação à parte reclamante, as partes não houverem 
chegado a um acordo sobre a designação do Desempatador, qualquer delas poderá solicitar ao 
Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos que proceda à designação. 

ARTIGO 10.03. Constituição do Tribunal. O Tribunal Arbitral constituir-se-á em 
Washington, Distrito de Colúmbia, Estados Unidos da América, na data em que o Desempatador 
determinar e, uma vez constituído, funcionará nas datas fixadas pelo próprio Tribunal. 

ARTIGO 10.04. Processo. (a) O Tribunal terá competência para conhecer e decidir tão 
somente sobre a matéria da controvérsia. O Tribunal adotará suas próprias normas de processo e 
poderá, por iniciativa própria, designar os peritos que considerar necessário. Em qualquer caso, 
dará sempre às partes a oportunidade de apresentar razões em audiência. · 

(b) O Tribunal julgará ex aequo et bono, fundamentando sua decisão nos termos deste 
Contrato e proferirá sentença ainda que uma das partes não haja comparecido . . 

. ' 
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(c) A sentença será exarada por escrito e deverá ser adotada pelo voto concorrente de 
pelo menos dois membros do 'Tribunal, deverá ser proferida dentro do prazo aproximado de 60 
(sessenta) dias contados a partir da data da nomeação do Desempatador e, a não ser que o 
Tribunal decida prorrogar o aludido prazo, em virtude de circunstâncias especiais e imprevistas, 
será notificada às partes por meio de comunicação subscrita, pelo menos, por dois membros do 
Tribunal, deverá ser cumprida dentro do prazo de 30 (trinta) -dias contados da data de notificação, 
terá efeito executório e será irrecorrível. 

ARTIGO 10.05. Despesas. Os honorários de cada árbitro serão custeados pela parte que o 
houver designado e os honorários do Desempatador serão custeados em parcelas iguais entre as 
partes. Antes de constituir-se o Tribunal, as partes entrarão em acordo quanto aos honorários das 
demais pessoas cuja intervenção no processo arbitral se julgar necessária. Se as partes, na 
oportunidade, não chegarem a um acordo, o próprio Tribunal fixará a remuneração que seja 
razoável para as pessoas referidas, segundo as circunstâncias. Cada parte custeará suas próprias 
despesas no processo de arbitragem, mas as despesas do Tribunal serão custeadas, em parcelas 
iguais, pelas partes. Qualquer dúvida relacionada com a divisão das despesas ou quanto à forma 
de pagamento será resolvida pelo próprio Tribunal, mediante decisão irrecorrível. 

ARTIGO 10.06. Notificações. Qualquer notificação relativa à arbitragem ou à sentença será 
efetuada segundo a forma prevista neste Contrato. As partes renunciam a qualquer outra forma 
de notificação. 
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ANEXO ÚNICO 

O PROJETO 

LEG/SGO/CSC/IDBDOCS# 38918143 

Programa de Transporte Urbano de Fortaleza II 

I. Objetivo 

1.01 O objetivo geral do Projeto é apoiar a promoção da mobilidade urbana sustentável em 
Fortaleza, por meio da: (i) melhoria da qualidade da gestão do transporte; (ii) melhoria na 
infraestrutura e serviço de transporte público em parte da rede integrada; e (iii) adequação 
do espaço urbano em torno dos corredores sob intervenção. Por sua vez, espera-se que 
esses objetivos contribuam para a redução de acidentes de trânsito e de emissões de 
poluentes. 

II. Descrição 

2.01 O Projeto apresenta os seguintes componentes: 

2.02 Componente I. Engenharia e Administração. Serão financiados os seguintes 
subcomponentes: (i) Subcomponente 1.1. Estudos e Projetos: elaboração de estudos 
técnicos, econômicos e socioambientais, assim como a elaboração dos projetos de 
engenharia que sejam necessários para a realização das obras do Programa; 
(ii) Subcomponente 1.2. Gestão, A valiacão e Monitoramento do Projeto: contratação de 
serviços de consultoria para apoiar a gestão do Projeto, bem como as atividades de 
avaliação e monitoramento técnico, ambiental e social; e (iii) Subcomponente 1.3. 
Auditoria Financeira: contratação de auditoria financeira externa independente. 

2.03 Componente II. Obras civis e supervisão de obras. Serão financiados: 
(i) Subcomponente 2.1 Corredores de Transporte: (a) implantação de corredores 
exclusivos para ônibus e obras de arte complementares; (b) construção de terminal de 
integração e de paradas de ônibus; ( c) adequação de pontos críticos para a segurança 
viária e implantação de elementos de Sistemas de Transportes Inteligentes, ou Intelligent 
Transportation Systems (ITS) para a priorização da operação do transporte público; 
(d) qualificação urbana em áreas de intervenção direta do Projeto; e (e) intervenções que 
promovam a acessibilidade universal; (ii) Subcomponente 2.2. Segurança Viária: 
(a) modernização do Sistema de Informação de Acidentes de Trânsito (SIA T); 
(b) melhoria da análise de segurança rodoviária e da simulação de áreas de conflito, vias 
e cruzamentos urbanos; (c) expansão do sistema de controle de tráfego, com a expansão 
do sistema de semáforos inteligentes para priorizar a operação do transporte coletivo; e 
( d) ações de educação no trânsito integradas às escolas da rede municipal; e 
(iii) Subcomponente 2.3. Supervisão Técnica e Ambiental de Obras: atividades de 
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fiscalização da execução de obras viárias por meio de empresas consultoras, em apoio ao 
Município de Fortaleza~ 

O investimento previsto no subcomponente 2.1 compreende prioritariamente a 
implantação do Corredor 4, composto pelo Terminal de Messejana, pela A v. Aguanambi 
e por um trecho da BR-116 (desde os acessos ao Terminal de Messejana até a interseção 
com a Av. Aguanambi), e, eventualmente, obras complementares em outros corredores. 

Critérios de elegibilidade de obras. Além das obras previstas no Corredor 4, outras 
também poderão ser incluídas no subcomponente 2.1 (corredores de transporte) e deverão 
cumprir com os seguintes critérios de elegibilidade: (i) trazer benefícios diretos à 
operação de transporte público com a apresentação de indicadores; (ü) estar em 
conformidade com o Plano de Transporte Urbano de Fortaleza (PTUF) ou com o Plano 
de Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS); (iii) apresentar uma taxa de retorno igual ou 
superior a 12%, utilizando a mesma metodologia de avaliação econômica do Programa; 
(iv) contar com estudos de engenharia, viabilidade econômica e ambiental concluídos; 
(v) contar com autorização ambiental se requerida; e (vi) possuir projeto executivo de 
engenharia. Antes da inclusão no Programa, o Banco exigirá a apresentação das licenças 
ambientais correspondentes, e deverá dar a sua não objeção aos estudos técnicos, 
econômicos e socioambientais. 

Componente III. Fortalecimento institucional. Financiará o desenvolvimento de cursos 
de capacitação e a compra de equipamentos de apoio à gestão ambiental e de mobilidade 
urbana do Município. Essas atividades estarão destinadas -às unidades operativas 
relacionadas à implantação do Programa. 

Componente IV. 'Plano de Mobilidade Urbana Sustentável. Financiará a elaboração 
do PMUS para o Município de Fortaleza e a realização de pesquisas, incluindo a Região 
Metropolitana de Fortaleza (RMF), a fim de promover o desenvolvimento urbano e a 
melhoria da mobilidade urbana sustentável, em conformidade com as disposições legais 
(Lei 12.587/12), constituindo-se em ferramenta de planejamento que permitirá ao 
Município de Fortaleza definir estrategicamente as prioridades e cronogramas de 
implantação de projetos sustentáveis de transporte. 

Componente V. Desapropriação e Compensação Ambiental. Com recursos de 
contrapartida serão realizadas as desapropriações e compensações ambientais exigidas 
pelo Programa. 

J2S9/0C-BR 
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III. Custo do Projeto e plàno de imanciamento 

3.01 O custo do Projeto é de US$ 115.816.000,00 (cento e quinze milhões oitocentos e 
dezesseis mil Dólares), sendo US$ 57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões novecentos e 
oito mil Dólares) financiados pelo Banco e US$ 57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões 
novecentos e oito mil Dólares) de contrapartida local, cuja distribuição por fonte de 
financiamento e categoria de investimento se indica no quadro seguinte: 

IV. 

:? 

~ l ~t! 
1.1 

1.2 
1.3 
-~2::~-~ 
2.1 
2.2 
2.3 

3•~; 

3.1 .. 
4, . ., .. 

4.1 
'· ·.~ ' ·:·; ·. 5:-./ 
5.1 
5.2 

·,;i, 

Custo e fmanciamento 
(em US$) 

" 
• 'cn.'; :. : : ·: rcatevo'rias ': ~ .,. 'f4~i,- • '"-~ BID-"'J. 

:t;.~enlwi~ e'Adff,iDtstucllo; ~~.~,,~·.;.. f, ~ : -:'; , ~~ ~-?~0~090: 

Estudos e Projetos 300.000 

Administração. Avaliação e Monitoramento 8.000.000 
do Programa 

Auditorias 250.000 

Óbràs Civi~e suoei-v.isió ::". ~,1~·::wr.~,-~ ,· ':'.~_"! •44.~8.ô09 

Corredores de TransPortes 40.858.000 

Seruranca Viária o 
Suoervisão de Obras 4.000.000 

Foi:taleébnento-ln;titucionàl .. , 
,._. ,oi; M 

~ . '•• t.,.~; ~-. ::, Q1 i.~-:.-1 . •• . \." 

Aooio às Unidades Operativas o 

=Contraóàrtiêia"' · 
"'--:_,.,. ,~v'\3~~P0~90Q 

600.000 

2.500.000 

o 
. ·:: ... ,. ·· 48_;oo.s:o,o~o 

31.558.000 

15.450.000 

1.000.000 

,, .: t ..,,_ · :,:., .s~.,,:po,o: 
560.000 

Plano dé M~bilidade"Uroana Sustentável, .: H~ 4.S.OO,QOO, -· ~t;. "'UOO;QOO 
reMUs)· * -·~ : { 

, ,. 
' ...... # " • ' '-~~ ... '·, · <:-,,ir. ,. . ,v r ::-::· ~ .•rll ., 'Ili' , $ •t,., .. ]'' ,1 • .._~~ .,.,~ 1 1;,,; 1J ~I •" • ' 

PMUS do Município de Fortaleza 4.500.000 1.000.000 

IJJ~pioprl~çG.es,e€ómm~çA~ >:: .~~ '.'.. . '·. ~ ... -~:··, .. .:: ·; o. ~ -:,~-~i ~ •. ·~24o;o·1>0 
Anibi~ntal ,, --~·r · ,. > ' .. i· ' '. :~.- ~.-..• \ . _!: ,i;\ '. --~·. ·.· ~ --:... ~ •• } :· .. -L? , • , :J.~ ;), 

' r • '. ... .. · ~t • ~·« • ,. ~·~ L"I , •• • ,f:. • • 'A:~ 

Desaorooriações o 5.000.000 

Comoensação Ambiental o 240.000 

TOTAL ' · .... .. .. .!!\, .. -:~ ~;'·'' S 1,.;. ~- S7.90'8.'000 f:'::.-~1"': S7:908.00'0'.. ;:_l.,,. , , 

Execução 

·-::.:,_: .. Totát :+: • 
~ i<'S!i:§sci:ioo 

900.000 

10.500.000 

250.000 

· -;? 92:866:0001 .,, .. . -~-. 
72.416.000 

15.450.000 

5.000.000 

.:f; ·". S6Jllô.~.01 
560.000 

~-.. .. ?:s.o,o.ºQ'.O 
·~;"# • •. ~ : ', '· • 

5.500.000 

::: i r. .~:z.t~;O'ºQ 
·~ ., .t:~.-: · .. ,:t':.~··~. 

5.000.000 

240.000 

t";?1 llS.816.000, 

'- 4.01 O Órgão Executor é o Município de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (SEINF). A coordenação e supervisão do Programa serão realizadas pela 
Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada à SEINF e criada pelo 
Decreto Nº 13.346, de 19 de maio de 2014. 

4.02 A UGP será responsável: (i) pela coordenação, planejamento, monitoramento e execução 
das atividades relacionadas aos projetos e ações financiados com recursos do BID; e 
(ii) pela administração da execução financeira do Projeto. · · 
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4.03 A UGP será apoiada, na administração da execução do Projeto, por uma empresa de 
gerenciamento e, no acompanhamento e na fiscalização das obras, por uma empresa de 
supervisão de obras. 

V. Manutenção 

5.01 O propósito da manutenção é o de conservar as obras compreendidas no Projeto nas 
condições de operação em que se encontravam no momento da conclusão, em 
conformidade com os serviços que devem prestar. 

5.02 O primeiro plano anual de manutenção deverá corresponder ao exerc1c10 financeiro 
seguinte ao da entrada em operação da primeira das obras do Projeto. 

5.03 O plano anual de manutenção deverá incluir: (i) organização responsável, quantidade de 
pessoal encarregado, tipo de manutenção, localização e estado dos equipamentos a serem 
mantidos; (iii) a informação relativa aos recursos que foram utilizados em manutenção no 
ano anterior e o montante previsto no orçamento do ano corrente; e (iv) um relatório 
sobre as condições da manutenção. 

~ · _3.2~9/OC-BR 
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CONTRATO DE GARANTIA 

CONTRATO celebrado no dia 24 de fevereiro de 2016, entre a REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL (a seguir denominada "Fiador") e o BANCO 
INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (a seguir denominado "Banco"). 

CONSIDERANDO: 

Que por meio do Contrato de Empréstimo No. 3289/OC-BR (a seguir denominado 
"Contrato de Empréstimo"), celebrado nesta mesma data em Brasília, DF, Brasil, entre o Banco e 
o Município de Fortaleza (a seguir denominado "Mutuário"), o Banco concordou em outorgar ao 
Mutuário um Empréstimo até a quantia de US$ 57.908.000,00 (cinquenta e sete milhões 
novecentos e oito mil dólares dos Estados Unidos da América), a débito dos recursos do Capital 
Ordinário do Banco, desde que o Fiador garanta solidariamente as obrigações financeiras do 
Mutuário estipuladas no referido Contrato de Empréstimo e que o referido Fiador contraia as 
obrigações adicionais que se especificam neste instrumento. 

Que o Fiador, pelo fato de haver o Banco assinado o Contrato de Empréstimo com o 
Mutuário, concordou em garantir o referido Empréstimo, de acordo com o estipulado neste 
instrumento, observadas as autorizações estipuladas na legislação brasileira pertinente. 

AS PARTES CONTRATANTES têm justo e acordado o seguinte: 

1. O Fiador, como devedor solidário, responsabiliza-se por todas as obrigações 
financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao Empréstimo, 
contraídas pelo Mutuário no Contrato de Empréstimo, cujos termos o Fiador declara conhecer 
integralmente. As referidas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de 
contribuir com recursos adicionais para a execução do Projeto. 

2. O Fiador se compromete a não tomar nenhuma medida nem permitir que, no 
âmbito de sua competência, sejam tomadas providências que dificultem ou impeçam a execução 
do Projeto ou obstem o cumprimento de qualquer obrigação do Mutuário estabelecida no 
Contrato de Empréstimo. 

3. O Fiador se compromete a, no caso de estabelecer qualquer gravame sobre seus 
bens ou receitas fiscais, como garantia de uma dívida externa, constituir, ao mesmo tempo, um 
gravame que assegure ao Banco, em posição de igualdade e proporcionalmente, o cumprimento 
das obrigações contraídas neste Contrato. Esta disposição não se aplicará, entretanto: (a) aos 
gravames sobre bens comprados para garantir o pagamento do saldo devedor do respectivo 
preço; nem (b) aos gravames pactuados em operações bancárias para garantir o pagamento de 
obrigações cujos vencimentos não sejam superiores a um ano de prazo. 

4. A expressão "bens ou receitas fiscais" refere-se, no presente Contrato, a qualquer 
classe de bens ou rendas que pertençam ao Fiador ou a qualquer de seus departamentos ou 
órgãos que não sejam entidades autônomas com patrimônio próprio. 
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5. O Fiador se compromete a: 

(a) cooperar, no âmbito de sua competência, para assegurar o cumprimento 
dos objetivos do Empréstimo; 

(b) informar ao Banco, com a maior urgência possível, qualquer fato que 
dificulte ou possa dificultar a consecução dos fins do Empréstimo, ou o 
cumprimento das obrigações do Mutuário; 

(c) no âmbito da sua competência, proporcionar ao Banco as informações que 
este, razoavelmente, solicite quanto à situação do Mutuário; 

(d) facilitar, no âmbito da sua competência, aos representantes do Banco, o 
exercício das suas funções relacionadas com o Contrato de Empréstimo e 
a execução do Projeto; e 

(e) informar ao Banco, com a maior urgência possível, caso esteja, em 
cumprimento de suas obrigações de devedor solidário, efetuando os 
pagamentos correspondentes ao serviço do Empréstimo. 

6. O Fiador concorda que tanto o principal quanto os juros e demais encargos do 
Empréstimo serão pagos sem nenhuma redução ou restrição, livres de quaisquer impostos, taxas, 
direitos ou encargos estabelecidos nas leis da República Federativa de Brasil, e que tanto este 
Contrato como o Contrato de Empréstimo estarão isentos de qualquer imposto, taxa ou direito 
aplicáveis em relação à celebração, registro e execução de contratos. 

7. O Fiador só ficará exonerado da responsabilidade contraída com o Banco depois 
de ter o Mutuário cumprido integralmente com todas as obrigações financeiras assumidas no 
Contrato de Empréstimo. Em caso de qualquer inadimplemento por parte do Mutuário, a 
obrigação do Fiador não estará sujeita a qualquer notificação ou interpelação, nem a qualquer 
formalidade processual, demanda ou ação prévia contra o Mutuário ou contra o próprio Fiador. O 
Fiador, ainda, renuncia expressamente a quaisquer direitos, beneficios de ordem ou de excussão, 
faculdades, favores ou recursos que lhe assistam, ou possam assistir. O Fiador declara-se ciente, 
igualmente, de que não se desobrigará da responsabilidade contraída para com o Banco se 
ocorrer: (a) omissão ou abstenção no exercício, por parte do Banco, de quaisquer direitos, 
faculdades ou recursos que lhe assistam contra o Mutuário; (b) tolerância ou concordância do 
Banco com inadimplemento do Mutuário ou atrasos em que este venha a incorrer no 
cumprimento de suas obrigações; (c) prorrogações de prazos ou quaisquer outras concessões 
feitas pelo Banco ao Mutuário, desde que com a prévia anuência do Fiador; (d) alteração, 
aditamento ou revogação, total ou parcial, de qualquer das disposições do Contrato de 
Empréstimo, desde que feitos com a prévia anuência do Fiador. Sem prejuízo do que estabelece 
esta Cláusula, o Banco comunicará ao Fiador qualquer inadimplemento de obrigação do 
Mutuário. 
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8. O atraso ou a abstenção, por parte do Banco, no exercício dos direitos pactuados 
neste Contrato não poderão ser interpretados como renúncia a tais direitos, nem como aceitação 
das circunstâncias que lhe permitiriam exercê-los. 

9. Qualquer controvérsia que surja entre as partes, com respeito à interpretação ou 
aplicação deste Contrato, que não possa ser dirimida por acordo mútuo, será submetida a 
sentença do Tribunal Arbitral, na forma estabelecida no Capítulo X das Normas Gerais do 
Contrato de Empréstimo. Para os fins dessa arbitragem, aplicam-se ao Fiador todas as referências 
feitas ao Mutuário no mencionado Capítulo das Normas Gerais. Se a controvérsia afetar tanto o 
Mutuário quanto o Fiador, ambos deverão atuar conjuntamente designando um mesmo árbitro. 

1 O. Salvo acordo escrito em que se estabeleça outro procedimento, todos os avisos, 
solicitações ou notificações que as partes contratantes devam enviar uma à outra em virtude deste 
Contrato deverão ser efetuadas, sem exceção alguma, por escrito e considerar-se-ão efetivadas 
quando de sua entrega ao destinatário, por qualquer meio usual de comunicação, no respectivo 
endereço, a seguir indicado: 

Ao Banco: 

Ao Fiador: 

Banco Interamericano de Desenvolvimento 
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577 
Estados Unidos da América 

Fax: + I (202) 623-3096 

Ministério da Fazenda 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 8° Andar 
Brasília - D.F. - Brasil 
70.048-900 

Fax: +55 (61) 3412-1 740 

3Z89/OC-BR .. ,, 
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EM TESTEMUNHO DO QUE, o Fiador e o Banco, agindo cada qual por intermédio de 
seu representante autorizado, subscrevem este Contrato em 3 (três) vias de igual teor e para um 
só efeito, em Brasília, DF, Brasil, na data mencionada na frase inicial deste Contrato. 

REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL 

Fabiola Guedes de Castro Saldanha 
Procuradora da Fazenda Nacional 

3289/0C-BR .,.,. 

BANCO INTERAMERICANO 
DE DESENVOLVIMENTO 

Hugo Flórez Timorán 
Representante do Banco no Brasil 





DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO 
FORTALEZA, 20 DE JUNHO DE 2014 

MEMORIAL DESCRITIVO 

END.: Implantação Resultante (Praça Portugal) 
No cruzamento da Av. Dom Luís com Av. Desembargador Mo
reira, Bairro: Aldeota. MATRÍCULA: NIHIL. MEDIDAS E CON
FRONTAÇÕES: 6 - IMPLANTAÇÃO RESULTANTE: Quatro 
Áreas de forma geométrica irregular localizada no cruzamento 
da Av. Dom Luís com Av. Desembargador Moreira, Bairro: Al
deota, dispostos em quatro segmentos, conforme abaixo: 6.1 -
1° Segmento: (quadrante nordeste): Partindo do ponto PT-00, 
de coordenadas N=555810.34 e E=9587340.03 da zona 24M e 
DATUM Sirgas2000, com um azimute de 24°25'56" e com dis
tância 61,31 m encontra-se o ponto PT-25, início deste segmen
to. Partindo do ponto PT-25 com um azimute de 107°44'0", 
numa distância de 51,67m, chegando ao ponto PT-26; Partindo 
do ponto PT-26 com um ângulo interno 89,68°, seguindo em 
direção ao sul, numa distância de 52,95m, chegando ao ponto 
PT-27; Partindo do ponto PT-27 com um ângulo interno 90,31°, 
seguindo em direção ao oeste, numa distância de 49, 13m, 
chegando ao ponto PT-46; Partindo do ponto PT-46 com um 
ângulo interno 134,87°, seguindo em direção ao norte, numa 
distância de 3,53m, chegando ao ponto PT-45; Partindo do 
ponto PT-45 com um ângulo interno 134,87°, seguindo em 
direção ao norte, numa distância de 50,44m, chegando ao 
ponto PT-25, onde iniciou a poligonal, com área total de 
2.731,20m2 e perímetro de 207,71m; extremando: AO NORTE, 
com imóvel em construção; AO SUL, com Av. Dom Luís; AO 
LESTE, com os Imóveis de Nºs 73, 83 e 495 da Av. Dom Luís; 
AO OESTE, com Av. Desembargador Moreira. 6.2 - 2° Segmen
to (quadrante sudeste): Partindo do ponto PT-00, citado no 1° 
Segmento, com um azimute de 114°34'25" e com distância 
58,87m encontra-se o ponto PT-30, início deste segmento. 
Partindo do ponto PT-30 com um azimute de 198°3'6", numa 
distância de 52,07m, chegando ao ponto PT-31; Partindo do 
ponto PT-31 com um ângulo interno 89,66°, seguindo em dire
ção ao oeste, numa distância de 51,56m, chegando ao ponto 
PT-32; Partindo do ponto PT-32 com um ângulo interno 90,39°, 
seguindo em direção ao norte, numa distância de 49,67m, 
chegando ao ponto PT-48; Partindo do ponto PT-48 com um 
ângulo interno 135, 19°, seguindo em direção ao leste, numa 
distância de 3,55m, chegando ao ponto PT-47; Partindo do 
ponto PT-47 com um ângulo interno 135,19°, seguindo em 
direção ao leste, numa distância de 49, 11 m, chegando ao pon
to PT-30, onde iniciou a poligonal, com área total de 
2.706,05m2 e perímetro de 206,76m; extremando: AO NORTE, 
com Av. Dom Luis; AO SUL, com Shopping Aldeota; AO LES
TE, com Shopping Aldeota; AO OESTE, com Av. Desembarga
dor Moreira. 6.3 - 3° Segmento (quadrante sudoeste): Partindo 
do ponto PT-00, citado no 1° Segmento, com um azimute de 
205°16'1" e com distância 59,63m encontra-se o ponto PT-35, 
início deste segmento. Partindo do ponto PT-35 com um azimu
te de 288°23'31", numa distância de 53,07m, chegando ao 
ponto PT-36; Partindo do ponto PT-36 com um ângulo interno 
90,61°, seguindo em direção ao norte, numa distância de 
51,25m, chegando ao ponto PT-37; Partindo do ponto PT-37 
com um ângulo interno 90, 17°, seguindo em direção ao leste, 
numa distância de 50,88m, chegando ao ponto PT-50; Partindo 
do ponto PT-50 com um ângulo interno 134,75°, seguindo em 
direção ao sul, numa distância de 3,52m, chegando ao ponto 
PT-49; Partindo do ponto PT-49 com um ângulo interno 
134,75°, seguindo em direção ao sul, numa distância de 
49,47m, chegando ao ponto PT-35, onde iniciou a poligonal, 
com área total de 2.743,76m2 e perímetro de 208,19m; extre
mando: AO NORTE, com Av. Dom Luís; AO SUL, com imóvel 
Nº 908 da Av. Desembargador Moreira; AO LESTE, com Av. 
Desembargador Moreira; AO OESTE, com Banco Bradesco. 
6.4 - 4° Segmento (quadrante noroeste): Partindo do ponto PT-
00, citado no 1° Segmento, com um azimute de 295°11'38" e 
com distância 61,35m encontra-se o ponto PT-40, início deste 
segmento. Partindo do ponto PT-40 com um azimute de 
17°47'7", numa distância de 52,92m, chegando ao ponto PT-41; 
Partindo do ponto PT-41 com um ângulo interno 90,05°, se
guindo em direção ao leste, numa distância de 53,78m, che
gando ao ponto PT-42; Partindo do ponto PT-42 com um ângu-

SEXTA-FEIRA - PAGINA 7 

lo interno 89,61°, seguindo em direção ao sul, numa distância 
de 50,43m, chegando ao ponto PT-52; Partindo do ponto PT-52 
com um ângulo interno 135, 19°, seguindo em direção ao oeste, 
numa distância de 3,55m, chegando ao ponto PT-51; Partindo 
do ponto PT-51 com um ângulo interno 135, 19°, seguindo em 
direção ao oeste, numa distância de 50,96m, chegando ao 
ponto PT-40, onde iniciou a poligonal, com área total de 
2.834,84m2 e perímetro de 211 ,64m; extremando: AO NORTE, 
com imóvel Nº760 da Av. Desembargador Moreira; AO SUL, 
com Av. Dom Luís; AO LESTE, com Av. Desembargador Morei
ra; AO OESTE, com o Imóvel de S/N da Av. Dom Luís. QUA
DRO DE ÁREAS: 6.1 - Área Resultante 1 ° Segmento (quadran
te nordeste): 2.731,20m2; 6.2 - Área Resultante 2° Segmento 
(quadrante sudeste): 2.706,05m2 ; 6.3 - Área Resultante 3° 
Segmento (quadrante sudoeste): 2.743,76m2 ; 6.4 -Área Resul
tante 4° Segmento (quadrante noroeste): 2.834,84m2 • COM
PONENTES DA COMISSÃO: Coordenador: André Luiz Daher 
Vasconcelos Engº. Civil CREA: 13.977-D/CE. Membro: Everal
do Andrade Lima Engº. Civil CREA: 3.529-D/CE. Membro: 
Antônio Cardoso Tindô Neto Auxiliar de Engenharia ATO 1321 
/2013. Membro: Fernando Diogo de Oliveira Gadelha Auxiliar 
de Engenharia ATO 130/2013. Fortaleza, 27 de março de 2014. 
Comissão de Perícias e Avaliações (Decreto 10.202 - A de 
01/12/1997). André Luiz Daher Vasconcelos - ENG. CIVIL -
CREA 13.977-D/CE - COORDENADOR DA COMISSÃO DE 
PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DA PMF. Antônio Cardoso Tin
dô Neto - AUXILIAR DE ENGENHARIA - ATO 1321/2013 -
MEMBRO DA COMISSÃO DE PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DA 
P.M.F. Everaldo Andrade Lima - ENG. CIVIL - CREA 3.529-
0/CE - MEMBRO DA COMISSÃO DAS PERÍCIAS E AVALI
AÇÕES DA PMF. Fernando Diogo de Oliveira Gadelha -
AUXILIAR DE ENGENHARIA -ATO 130/2013 - MEMBRO DA 
COMISSÃO DAS PERÍCIAS E AVALIAÇÕES DA PMF. 

*** *** *** 

LEI Nº 10.218, DE 13 DE JUNHO DE 2014. 

Autoriza ao Poder Executivo Muni
cipal contratar financiamento junto 
ao Banco lnteramericano de De
senvolvimento (BID), no valor de 
US$ 64.000.000,00 destinados ao 
financiamento do TRANSFOR, e 
ainda autoriza solicitar garantia à 
União Federal. 

FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL DE 
FORTALEZA APROVOU E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal de Fortaleza 
autorizado a contratar, com garantia da União Federal, 
operação de crédito externo junto ao Banco lnteramericano de 
Desenvolvimento (BID), até o limite de US$ 64.000.000,00 
(sessenta e quatro milhões de dólares dos Estados Unidos da 
América) destinados ao financiamento parcial do Programa de 
Transporte Urbano de Fortaleza (TRANSFOR), observadas as 
disposições legais em vigor para contratação de crédito. Art. 2° 
- Para garantia da operação de crédito de que trata o art. 1° 
desta Lei, o Poder Executivo Municipal fica autorizado a 
oferecer, como contragarantia à União Federal pela garantia 
que esta oferecerá ao BID, as cotas da repartição das receitas 
tributáveis previstas nos arts. 158 e 159, complementadas 
pelas receitas próprias de impostos estabelecidos no art. 156 
da Constituição Federal, nos termos do art. 167, § 4°, todos da 
Constituição Federal, bem como outras garantias em direito 
admitidas. Art. 3° - O Poder Executivo consignará, nos 
orçamentos anuais do Município, dotações suficientes à 
cobertura das responsabilidades financeiras resultantes da 
operação autorizada por esta Lei, durante o prazo que vier a 
ser estabelecido no contrato correspondente. Art. 4° - O Poder 
Executivo encaminhará à Câmara Municipal de Fortaleza, no 
prazo de 60 (sessenta) dias, após a lavratura do contrato de 
que trata o art. 1°, cópia dos respectivos contratos de 
empréstimo e de contragarantia firmados pelo Município. Art. 5° 
- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
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as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNI
CIPAL DE FORTALEZA, em 13 de junho de 2014. Roberto 
Cláudio Rodrigues Bezerra - PREFEITO MUNICIPAL DE 
FORTALEZA. 

DECRETO Nº 13.364, DE 13 DE JUNHO DE 2014. 

Institui, no âmbito da Autarquia 
Municipal de Trânsito, Serviços 
Públicos e Cidadania - AMC, a 
Comissão Extraordinária de 
Operacionalização do Trânsito, 
e dá outras providências. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VI do art. 
83 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza e CONSIDE
RANDO nos meses de junho e julho ocorrerá no Brasil o 
evento Copa do Mundo FIFA 2014 de Futebol, evento de porte 
internacional, de irrefutável reconhecimento e paixão nacional. 
CONSIDERANDO que a cidade de Fortaleza fora escolhida 
como uma das cidades-sede que acolherá jogos da Copa do 
Mundo FIFA 2014 de Futebol. CONSIDERANDO a necessidade 
de garantir a livre circulação de pessoas e veículos no período 
de realização do evento, bem como garantir a mobilidade urba
na e a segurança da população e dos visitantes que chegam a 
esta capital. CONSIDERANDO, ainda a necessidade de uma 
melhor gestão do trânsito de Fortaleza durante o período do 
evento para proporcionar à população mais conforto, bem estar 
e comodidade. DECRETA: Art. 1° - Fica instituída, no âmbito da 
Autarquia Municipal de Transito, Serviços Públicos e Cidadania 
- AMC, a Comissão Extraordinária de Operacionalização do 
Transito. Parágrafo Único - A Comissão instituída por este 
Decreto funcionará durante 02 (dois) meses, iniciando as suas 
atividades em 01 de junho de 2014 e as findando em 31 de 
julho de 2014, ocasião em que s extinguirá automaticamente. 
Art. 2° - Á Comissão Extraordinária de Operacionalização do 
Transito compete: 1 - Propiciar condições de ordenamento 
viário, nos corredores de acesso a praças esportivas, terminais 
de transporte coletivo, entorno dos locais de hospedagem, 
eventos, treinamentos, pontos turísticos e outros locais de 
interesse da Administração no período de realização do evento 
Copa do Mundo FIFA 2014. li - Colaborar, quando solicitado 
pelo órgão competente, nas operações de escolta motorizada 
no deslocamento de equipes e autoridades públicas. Ili - Parti
cipar ou promover campanhas, projetos e/ou programas de 
educação e segurança no transito relacionados a evento Copa 
do Mundo FIFA 2014. IV - Fornecer bom atendimento aos 
turistas (nacionais/estrangeiros), nas estradas e vias públicas 
urbanas. V - Realizar ações e operações integradas para de
tectar, prevenir e responder aos riscos à segurança da popula
ção em casos de acidentes de transito, de interdição de vias 
decorrente de manifestações e protestos sociais, de derrama
mento de produtos perigosos, de interrupção de energias elé
trica, de ameaças com utilização de artefatos explosivos e de 
ameaças terroristas. Art. 3° - A Comissão de que trata este 
Decreto será organizada em equipes, de acordo com as esca
las de serviços e com as instruções definidas pela Autarquia 
Municipal de Transito, Serviços Públicos e de Cidadania -
AMC. Art. 4° -A Comissão Extraordinária de Operacionalização 
do Transito será composta por até 361 membros, sendo 01 
Coordenador, 200 Articuladores Nível I e 160 Articuladores 
Nível li, sendo atribuída aos seus integrantes Gratificação pela 
Execução de Trabalho Relevante, Técnico ou Cientifico, previs
ta no inciso XIII, art. 103, da Lei Municipal nº 6.794/1990 (Esta
tuto dos Servidores Públicos do Município de Fortaleza), regu
lamentada pelo Decreto nº 13.143, de 29 de abril de 2013, na 
forma do Anexo Único deste Decreto. Art. 5° -A Comissão será 
composta por servidores da AMC, podendo também contar com 
a participação de servidores de outros órgãos/entidades do 
Poder Executivo Municipal. Art. 6° - As despesas decorrentes 
da execução deste Decreto correrão por conta da Dotação 
Orçamentária da Autarquia Municipal de Transito, Serviços 
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Públicos e Cidadania - AMC, suplementadas se necessário. 
Art. 7° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos a 01 de junho de 2014. Art. 8° - Revo
gam-se as disposições em contrário. PAÇO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL, em 13 de junho de 2014. Roberto Cláudio Ro
drigues Bezerra - PREFEITO DE FORTALEZA. Philipe 
Theophilo Nottingham - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. João de 
Aguiar Pupo - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONSERVA
ÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Vitor Cosmo Ciasca - PRE
SIDENTE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO, SER
VIÇOS PÚBLICOS E DE CIDADANIA. 

ANEXO ÚNICO 

FUNÇÃO QUANTIDADE VALOR MENSAL 
DA GRATIFICAÇÃO 

(R$) 
Coordenador 01 1.500,00 
Articulador Nível 1 200 1.000,00 
Articulador Nível li 160 750,00 

DECRETO Nº 13.365, DE 13 DE JUNHO DE 2014. 

Estabelece as novas Tabelas de 
Vencimento base previstas na Lei 
nº 9.101, de 31 de maio de 2006. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA, no 
uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o 
art. 83, VI, da Lei Orgânica do Município. CONSIDERANDO a 
Lei nº 10.148, de 20 de dezembro de 2013 que promoveu a 
revisão geral da remuneração dos servidores e empregados 
públicos do Município de Fortaleza. CONSIDERANDO, ainda, o 
que dispõe o artigo 4° da referida Lei. DECRETA: Art. 1° - Fi
cam estabelecidas as tabelas de vencimento base contidas na 
Lei nº 9.101, de 31 de maio de 2006, no percentual indicado na 
Lei nº 10.148, de 20 de dezembro de 2013, conforme anexo 
único deste Decreto. Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na 
data de sua publicação, salvo quanto a seus efeitos financeiros, 
que retroagem a 1° de janeiro de 2014, nos termos da Lei nº 
10.148/2013. Art. 3° - Ficam revogadas as disposições em 
contrário. PAÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL, em 13 de 
junho de 2014. Roberto Cláudio Rodrigues Bezerra - PRE
FEITO DE FORTALEZA. Philipe Theophilo Nottingham -
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇA
MENTO E GESTÃO. 

ANEXO ÚNICO A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 
13.365/2014 

Tabela de Vencimento-Base do Plano Municipal de Cargos e 
Carreiras (PMCC), instituído pela Lei Municipal nº 7.141, de 29 
de maio de 1992, e referências equivalentes do Plano de Car
gos e Carreiras da Saúde (PCCS), instituído pela Lei Municipal 
nº 7.759, de 24 de junho de 1995. 

A B c D E F G H 

01 253,92 259,01 264,18 269,47 274,85 280,37 285,96 291,67 

02 297,53 303,46 309,52 315,73 322,05 328,48 335,07 341,77 

03 348,61 355,71 362,68 369,94 377,34 384,89 392,57 400,44 

04 408,46 416,61 424,95 433,43 442,11 450,93 459,94 469,17 

05 478,55 488,11 497,87 507,87 518,01 528,37 538,96 549,71 

06 560,70 571,93 583,37 595,03 606,91 619,06 631,43 644,05 

07 656,98 670,10 683,49 697,15 711,10 725,33 739,84 754,63 

08 769,73 785,14 800,84 816,85 833,18 849,84 866,86 884,18 

09 901,86 919,92 938,30 957,06 976,21 995,72 1.015,64 1.035,93 

10 1.056,67 1.077,80 1.099,39 1.121,35 1.143,77 1.166,65 1.189,98 1.213,76 

11 1.238,04 1.262,82 1.288,06 1.313,83 1.340,11 1.366,92 1.394,26 1.422,14 

Tabela Salarial do Quadro de Procuradores da Procuradoria 
Geral do Município de Fortaleza, instituído pela Lei Comple
mentar Municipal nº 071, de 23 de novembro de 2009. 


