
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE 

TERMO DE CONVENIO 0112020 

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

SERGIPE E 0 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE PARA 0 

FIM QUE ESPECIFICA 

Palo presente instrumento, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, com CNPJI 

MF no 13.170240/0001-44 e sede na Av. No do Prado, s/n, Palacio Construtor Joao Alves, Bair-

ro Centro em Aracaju, neste ato representada polo sou Presidente, o Deputado LUCIANO BIS-

PO DE LIMA, doravante denominada CONCEDENTE e o FUNDO ESTADUAL DE SAUDE, Iocali-

zado no Centro Adrninistrativo da Saude Senador Gilvan Rocha, na Av. Augusto Franco, n° 

3150, Bairro Ponto Novo, CEP 49097-670, neste ato representado pela Secretaria de Estado da 

Sande, MERCIA SIMONE FEITOSA DE SOUZA, denominado FES, denominada CONVENENTE 

celebram o presente CONVENIO, consoante disposig6es da Instruyao Normativa - IN no 

003/20131CGE de 10 de malo de 2013 a sues alteragdes subsequentes, Decreto Estadual 40.660 

de 16 de margo de 2020 e sues alteracOes, a Lei n° 7.950 de 31 de dezembro de 2014, a Lei no 

8.666, de 21 de junho de 1993 a suss posteriores alteragoes, Lei Complementar no 101 de 04 de 

maio de 2000, 8.558/2019, de acordo com as clausulas e condigoes seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente CONVENIO tem par finalidade a transferencia de Credito Orgamentario e recursos 

financeiros objetivando a compra de equipamentos de protecao individual — EPI's polo Fundo 

Estadual de Sande, mediante o repasse financeiro no montante de R$ 679.500,00 (seiscentos 

setenta a nove mil e quinhentos reais), a ser efetuado pela CONCEDENTE em razao d~ 
situayao excepcional da saude publica do Estado, no enfrentamento da pandemia da Co ~iid-

19; / L/ 



..?ARAGRAFO UNICO. Para atingir o objeto pactuado, os partIcipes obrigam-se a cumprir fielmente o 

Piano de Trabaiho etaborado pela CONVENENTE e aprovado pela CONCEDENTE, o qual passa a 

integrar este Convênio, independentemente de sua transcrição. 

CLAUSULA SEGUNDA - DAS 0BRIGAc6Es 

- São obrigaçâes do CONCEDENTE: 

a) repassar a CONVENENTE, em tempo hábii, recursos financeiros correspondentes a 

sua participacão nas despesas objeto deste Convénlo, obedecendo ao Cronograma de 

Desemboiso, constants do Piano de Trabaiho; 

b) controlar, acompanhar e supervisionar a execução do objeto pactuado, inclusive 

efetuando vistorias in loco; 

c) dar ciència a Assembleia Legislativa da celebracão desse Convênio e da liberação 

dos recursos financeiros que tenham sido efetuados para a sua execução no prazo de 

2 (dois) dias üteis contados da data da liberação, na forma determinada pelo art 116, § 

20  da Lei n°  8.666, de 21 de junho de 1993; 

d) analisar e aprovar a prestação de contas final dos recursos apfcados na 

consecução do objeto deste Convenlo; 

ii - São obrigaçoes da CONVENENTE: 

a) executar o objeto pactuado na Cláusula Primeira, na forma e no prazo estabelecidos 

no Piano de Trabaiho aprovados, 

b) aplicar Os recursos discriminados na Cláusula Quarta, e os rendimentos apurados 

em aplicaçôes no mercado financeiro, na conformidade do Piano de Trabaiho; 

c) apresentar proposta pare a utihzação dos rendimentos apurados corn a aphcação 

dos recursos apostados 30 convênio no mercado financeiro, no máximo 30 (trinta) dias 

Uteis antes do término de sua vigencia, se for o caso; 

d) manter atualizada a escrituração contábii especifica dos atos e fatos relativos a 

execução deste Convênio, para fins de fiscalização, acompanhamento e avaiiaçâo dos 

resultados obtidos; 

e) adotar, para aquisiçao de bens vincuiados a execução deste CorivOnio, ,pt' 

procedimentos estipulados para a hcitação na modalidade de pregão, previstap n° 

10.520, de 17 de juiho de 2002, 	 77 
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f) nos casos de dispensa ou inexigibitidade de licitação previstos nos artigos 24 e 25 da 

Lei n o  8666/93, sera observado o disposto no artigo 26 da mesma Lei, devendo a 

hornotogacão ser procedida pela instância méxirna de deliberaçâo da CONVENENTE, 

sob pena de nulidade; 

g) facilitar a CONCEDENTE, ou agentes da Administracâo Estadual, corn detegacão de 

competéncia, todos os meios e condiçaes necessários 30 controle, supervisâo e 

acompanharnento, inclusive, permitindo-the efetuar inspeçOes in loco fornecendo, 

sempre que solicitado, as inforrnacôes e documentos relacionados corn a execucâo do 

objeto deste Instrumento; 

h) permitir 0 livre acesso de servidores da Diretoria do Gontrole Interno ao qual esteja 

subordinada a CONCEDENTE, bern corno do Tribunal de Contas do Estado, a 

qualquer tempo e lugar, a todos os atos administrativos € aos registros dos fatos 

relacionados direta ou indiretarnente corn o instrurnento pactuado, quando ern rnissão 

de fiscalizacão e auditoria; 

i) por ocasiâo do encerramento do prazo estipulado para a conclusão do objeto 

pactuado, ou no caso de denüncia, rescisâo ou extinçâo deste CONVENIO, solicitar a 

CONCEDENTE, formal e tempestivamente a maneira de restituir Os recursos 

financeiros nâo aplicados no objeto do presente do convênio. 

j) prestar contas final, corn observância do prazo e na forma estabelecida, 

respectivarnente, nas Clâusulas Terceira e Décirna-Primeira deste Instrurnento, e, bern 

assim, em funçao da forms da Iiberacão dos recursos ou quando for soticitada, a 

quatquer momento, a critério da CONCEDENTE, apresentar Prestaçao de Contas 

Parcial; 

I) indicar servidor responsávet pelo acornpanharnento e flscalizaçao do objeto pactuado 

o qual deverá, verificada qualquer ocorréncia que comprorneta a regularidade na 

execuçáo, encaminhar ao Controle Interno da CONCEDENTE relatario circunstanciado 

dos fatos; 

M) adotar todas as medidas necessárias a correta execução deste Convénia. 

n) Responsabilizar-se pela guarda de toda a docurnentaçao relativa ac convénio pM' 

questâo pelo prazo rn!nimo de 10 (dez) anos a contar da data de término disua 

vigencia. 

CLALISULA TERCEIRA - DA VIGENCIA 

j 



O presente Convenio vigerá pelo periodo de 12 (dose) meses, contados a partir da data sua 

assinatura, para a execuçâo do objeto expresso no Piano de Trabaiho, podendo ser prorrogado por 

motivo justificavel.. 

PARAGRAFO SEGUNDO. A CONVENENTE terá 60 (sessenta) dias para apresentar a Prestação de 

Contas Final, a contar do termino da vigéncia prevista no caput desta Clausuia ou do ültimo 

pagamento efetuado, quando este ocorrer em data anterior aquela do encerramento da vigência. 

CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DA DOTAcAO 0RçAMENTARIA 

Para a execucão do objeto deste Convênio, os recursos somam o valor total de R$ R$ 679.500,00 

(seiscentos e setenta e nove mil e quinhentos reels) cabendo a CONVENENTE empenhar a 

despesa obedecendo as caracterIsticas abaixo discriminadas. 

UNMADE ORçAMENTARIA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 

FUNçAO/5UBFuNcAO-1 0 SAUDE- 02-ASSlSTNClA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 

PROJETO ATIVIDADE 2367-MANUTENQAO OPERACIONAL DAS UNIDADES ASSISTENCIAIS 
DA REDE DE ATENQAO A SAUDE 

NATUREZA DA DEsPEsAS-3390-ApLIcAçA0 DIRETA 

FONTE DE RECURSO: 0101001 000-TESOURO RECURSOS ORDINARIOS -ENFRENTAMENTO 
DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA INTERNACIONAL 

PARAGRAFO PRIMEIRO. Os recursos orcamentários para cobertura dos Creditos Adicionais serão 

oriundos da anulaçâo de dotaçao da Assembieia Legisiativa do Estado de Sergipe, assim 

discriminada: 

UNMADE ORcAMENTARIA: 01101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGI E. 

PROGRAMA: 062 

FUNcAOISUBFUNçAO: 01- LEGISLATIVAI031-AQAO LEGISLATIVA 

PROJETO/ATIVIDADE: 0278-MANuTENçAO DA TV ALESE 

NATIJREZA DA DESPESA: 3.3.90.00 - APLIcAçOE5 DIRETAS 

FONTE DE RECURSO: 0101-TESOURO RECURSOS ORDINARIOS 
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CLAUSLJLA QUINTA - DA UBERAcAO DOS RECURSOS 

A CONCEDENTE promoveré a iiberaço de 100% (cern por cento) dos recursos de sua 

responsabilidade, representando urn dispendio de R$ R$ 679.500,00 (seiscentos e setenta e nove 

mil e quinhentos reals) para que a CONVENENTE execute as açôes previstas no Piano de 

Trabaiho, inclusive efetuando as procedimentos preliminares necessarios a obtençâo da autorizaçâo 

de iniclo pare deserivoivirnento das atividades corn os beneficiados. 

PARAGRAFO SEGUNDO. Ocorrendo impropriedades e/ou irregutaridades na execução deste 

Convénlo, obriga-se a CONCEDENTE a notificar, de imediato, o dirigente da CONVENENTE, a Jim 

de proceder ao saneamento requerido ou cumprir a obrigaçâo, observado o prazo maxima de 30 

(trinta) dias, nos casos a seguir especificados: 

a) quando verificado desvio de finalidade na apiicação dos recursos, atrasos nâo 

justificados no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias 

aos princípios fundamentals da Administracão Póbhca nas contrataçöes e dernais 

atos praticados na execuçâo deste Convenio; e 

b) quando a CONVENENTE descumprir quaiquer ciãusuia ou condiçâo pactuada. 

PARAGRAFO TERCEIRO. Findo a prazo da notiflcaçâo de que trata a Parágrafo anterior, sem que 

as impropriedades e/ou irregularidades tenham sido sanadas, ou cumprida a obrigaçâo, a unidade de 

contabilidade anailtica da CONCEDENTE diiigenciará a instauraçâo de Tomada de Contas Especial 

do responsávei. 

CLAUSUL.A SEXTA - DA UTILIzAçA0 DOS RECURSOS 

A CONVENENTE devera manter as recursos repassados pale CONCEDENTE na ContaN° 

241407036-7-AGENdA :014 - BANCO BANESE, e somente poderâo ser utilizados para pagamento 

de despesas constantes do Piano de Trabaiho. 

PARAGRAFO PRIMEIRO. Os recursos, enquanto nâo empregados na sua finalidade /serao 

aplicados em caderneta de poupança, se a previsão de seu uso for igual ou superior a urnes, ou 

em fundos de aphcaçao financeira de curio prazo. 



-PARAGRAFO TERCEIRO. Os rendimentos apurados em apiicaçaes no mercado financeiro serâo, 

obrigatoriarnente, utilizados no objeto deste Convénlo, sujeitos as mesmas condiçães de prestacão 

de contas, devendo, ainda, contar de demonstrativo especifico que integrará a Prestação de Contas. 

CLAUSULA SETIIVIA - PA GLOSA DAS DESPESAS 

E vedada a utilizaçâo dos recursos repassados pela CONCEDENTE em finalidade diversa da 

estabelecida no Piano de Trabaiho a que se refere este instrurnento, bern corno no pagarnento de 

despesas efetuadas anteriormente ou posteriormente ac ,  perlodo de vigêrtcia acordado, ainda que em 

caráter de ernergencia. No caso de pagamento de despesas posteriores, seráo permitidas apenas 

aquelas em qua o fato gerador tenha ocorrido durante o prazo de vigência e desde qua 

expressamente autorizado pela autoridade competente da CONCEDENTE. 

PARAGRAFO PRIMEIRO. Nos termos da legisiacâo em vigor, a CONCEDENTE designará servidor 

para acompanhar a fiel execução do objeto deste Convènio. 

PARAGRAFO SEGUNDO. E obrigacâo da CONVENENTE atender aos procedirnentos de controle e 

monitoramento, a exemplo do encaminhamento dos Relatorios exigidos peta CONCEDENTE, sob 

pena de rescisão do convènio. 

CLAUSULA OITAVA - DA PRESTAçAO DE CONTAS 

A Prestaçâo de Contas Final dos recursos deste Convenio e dos rendirnentos apurados em 

apiicaçoes no mercado financeiro, devera ser assim constituida: 

I - cOpia dos Pianos de Trabaiho e de Apiicaçao dos recursos do Convenio, na forma do Anexo I da 
Instruçao Normativa no 03/2015 ICGE 

II - cOpia do Termo do Convênio e de seus respectivos Termos Aditivos, quando houver, na forma do 
Anexo ii da instruçao Normativa n° 03/2015 ICGE; 

Ill - demonstrativo da execuçâo da Receita e Despesa, na forma do Anexo lit da instruçao Normativa 
n° 03/2015 /CGE; 

IV - reiaçâo dos documentos comprobatorios das despesas executadas no objeto do Convénio, na 
forma do Anexo IV, da instruçao Normativa n° 03/2015 /CGE; 

V - demonstrativo da conciiiaçao dos saldos da conta bancária do Convênio, na forma do Anexo V, da 
instruçäo Normativa n° 03/2015 /CGE; 

VI - demonstrativo de todos os bens adquiridos, produzidos ou construidos corn recurs9C do 
Convenio, quando aphcável, na forma do Anexo VI da Instruçao Normativa n°03/2015 /CGE; / 

VII - demonstrativo da apiicaçao dos recursos do Convenio, na forma do Anexo Vii, da /nstruçao 
Normativa n° 0312015 /CGE; 
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Nil! - copia da publicacão do extrato do Convênio e, quando houver, de seus Termos Aditivos no 

Diário Oficial do Estado de Sergipe; 

IX - cOpia do Parecer da Diretorla Juridica da CONCEDENTE , emitido sobre o Convenio a, se 

houver, dos seus respectivos Termos Aditivos; 

X - cOpia das Notas de Empenho emitidas palo Orgäo ou Entidade convenente ou interveniente, 

quando aplicável; 

XI - relatôtio circunstanciado sobre os resultados alcançados corn a execução do objeto do Convénlo; 

XII - 
docurnentos cornprobatOrios de todas as despesas executadas no objeto do Convénio; 

XIII - extratos originals de toda a movimentaçäo financeira da conta bancária do Convênio; 

XIV - docurnentos comprobatórios do recoihirnento do saldo de recursos do Convênio, quando 

houver; 

XV - cOpias legiveis, dos documentos dos processos das licitaçäes realizadas, ou das justificativas 

quanto as suas dispensas ou inexigibilidade, corn a respectiva fundamentaçâo legal; 

XVI - originals dos contratos firmados corn terceiros, pela convenente ou interveniente; 

XVI - parecer circunstanciado da Unidade Técnica de Convenios do Orgao ou Entidade da 

Administraçâo Püblica estadual direta ou indireta, sobre os resultados e sobre a regularidade da 

aplicação dos recursos do Convénlo pela convenente e, se for o caso, pela interveniente; 

PARAGRAFO PRIMEIRO. As despesas serâo comprovadas mediante docurnentos fiscais ou 

equivalentes, devendo as faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros docurnentos 

cornprobatorios ser emitidos ern norne da CONVENENTE a devidarnente identificados corn referenda 

ao titulo e ao nUmero deste Convénlo. 

CLAUSULA NONA - DOS DOCUMENTOS DE DESPESA E DA OBRIGATORIEDADE DE SUA 

APRESENTAcAO. 

Os cornprovantes originals das despesas serâo mantidos em arquivo, em boa ordem, no proprio local 

ern qua forern contabilizados, a disposiçao dos Orgâos de Controle Interno e Externo, pelo prazo de 

10 (dez) anos, contados da aprovacâo das contas do gestor CONCEDENTE, pelo Tribunal de Contas 

do Estado, relativos ao exercicio em que forem incluidas ern suas contas. 

PARAGRAFO CJNICO. Os cornprovantes de pagarnento deverao ser identificados corno 9Wiero do 

Convênio, e arquivados de forma a assegurar o acesso a CONCEDENTE e Orgäos de C ,role. 
 

CLAUSUL.A DECIMA - DA DENUNCIA E DA RESCISAO 
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Este ConvOnio podera ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, 

independentemente de interpelaçâo judicial ou extrajudicial, par descumprimento des normas 

estabelecidas na Iegislacão vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou 

condiçOes, ou pela superveniência de norma legal ou de fato que o tome material ou formalmente 

inexecutável, sem quaisquer Onus advindos dessa medida, imputando-se as partes as 

responsabilidades das obrigaçOes decorrentes do prazo em que tenha vigido e creditando-se-thes os 

beneffcios adquiridos no mesmo periodo. 

PARAGRAFO (JNICO. Constitui motivo para rescisào deste Convénlo, independentemente do 

instrumento de sua forrnatização, a inadimplemento de quaisquer das ctausulas pactuadas, 

particularmente quando constatadas as seguintes situaçOes: 

a) utilizaçâo dos recursos em desacordo corn a Piano de Trabatho: 

b) aplicação dos recursos no rnercado financeiro ern desacordo com a disposto no 

Parágrafo Primeiro da Ciausuia Sexta: 

c) constatacäo de irregutaridade de natureza grave, no decorrer de fiscalizaçOes ou 

auditorias; e 

d) falta de apresentaçâo da Prestaçäo de Contas Parcial se soticitada pelos órgãos, de 

controte interno e externo. 

CLAIJSULA DECIMA-PRIMEIRA - DA REsTITuIçA0 DE RECURSOS 

Quando da canclusao do objeto pactuado, da denUncia, da rescisao ou da extinçao deste 

instrumento, a CONVENENTE, no prazo improrrogével de 30 (trinta) dias, contados da ocorréncia do 

evento, sob pena da imediata instauração de Tomada de Contas Especial do responsável, e obrigada 

a recoiher a CONTA UNICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE SERGIPE (CONCEDENTE): 

a) 0 eventual saido remanescente dos recursas financeiros repassados, informando o 

nümero e a data do Convénio; 

b) o valor total transferido atualizado monetariamente, acrescido de juros legais, na 

forma da iegislaçao apiicávei aos debitos pare corn a Fazenda Estaduat, a partir da 

data de recebimento, nos seguintes casos: 

1. quando nâo for executado a objeto da avença; 	 /7 
2. quando nào forem apresentaclas, no prazo exigido, as Prestaçôes de Conti 

3. quando os recursos forem utiiizados em finalidade diverse da estabejda neste 

Convenio. 	
( 



c) o valor correspondente as despesas comprovadas corn documentos inidoneos ou 

impugnados, atualizado monetariarnente e acrescido de juros legais; 

d) o valor correspondente aos rendirnentos de eplicaçâo no mercado finenceiro, 

referente ao perlodo compreendido entre a Iibereção do recurso e sue utilizaço, 

quando não cornprovar o seu emprego na consecucâo do objeto. 

PARAGRAFO PRIMEIRO. Os satdos financeiros rernanescentes, inclusive Os provenientes des 

receitas obtidas nas aplicacôes financeiras realizadas, nâo utilizadas no objeto pactuado, seräo 

devolvidos a entidade ou orgâo repassador dos recursos, no prazo estabetecido pare a apresentacão 

da prestaçâo de contes. 

CLAUSIJLA DECIMA - SEGUNDA - DA PuBucA(;Ao 

A publicaçao do extrato deste CONVENIO e de seus aditarnentos no Diana Oficial do Estado que é 

condiçao indispensável pare sua eficácia, serã providencieda pete CONCEDENTE, as suas 

expensas, ate o quinto die Util do més seguinte ao de sua assinatura, pare ocorrer no prazo máximo 

de vinte dies daquela data contendo Os seguintes elementos: 

a) espécie, nómero, e valor do instrumento; 

b) denominaçao e inscniçâo no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministénio de 

Fazenda - CNPJ/MF dos partIcipes e nome e inscrição no Cadastro de Pessoas 

Fisicas do Ministenio da Fazende - CPF/MF dos signatarios; 

c) resumo do objeto; 
d) crédito pelo qua] ocorrerâ a despesa 
e) valor a sen transferido 

f) prazo de vigência e data da assinature; e 
g) cOdigo da Unidade Gestora, de gestão e clessificaçao funcional prograrnática e 

econôrnica, correspondentes aos respectivos créditos. 

CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DA FISCALIZAcAO 

A flscalizacão da regularidade dos serviços executados deste Terrno sera reeliada pele 

CONCEDENTE - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SERGIPE, sem prejtj&o cia açêo 

dos órgãos de controls interno e externo do Estado de Sergipe. 7' 
I 
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CLAUSULA DECIMA- QUARTA- DO FORO 

Os participes elegem o Foro da Justiça Estadual, Seção Judiciâria de Aracaju, para dirimir quaisquer 

düvidas ou questOes oriundas do presente Instrumento, que nâo possam ser resolvidas 

admiriistrativamente. 

E, por estarem plenamente de acordo, os participes firmam o presente Instrumento, na presenca das 

testemunhas abaixo indicadas, em duas vias de igual teor e forma, obrigando-se ao fiei cumprimento 

de suas disposicôes. 

Aracaju/SE, _____ de junho de 2020. 

' CCIANO 	0 	IMA 	 MERCIA SIMON EITFSA DE SOUZA 

Presidente da 	LEIA LEGISLATIVA 	Secre na d Estado da Saáde 

DO 	DO DE SERGIPE 	 Participe 

1 0  Participe 

TESTEMLJNHAS: 



GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 

TERMO DE CONVENIO No 00112020 
PLANO BE TRABALILO 

DEscmçAo DO PROJETO 

TItulo do projeto Periodo da execuçAo 
Iniclo I 	Tennino 

Após a Assinatura do 12 Meses após a TRANSFERENCIA 	DE 	CREDITO 	ORAMENTARIO 

CONFORME FINS O.UE SE ESPECIFICAM Termo de Convénio Assinatura do Termo 

Jdentificacâo do objeto 

0 presente TERMO DE COOPERAQAO TECNICA tern por finalidade a transferência de 
recursos financeiros e de Crédito Orçamentário objetivando a compra de equipamentos 
de proteção individual - EPI's pelo Fundo Estadual de SaUde, mediante o repasse 
financeiro no montante de R$679.500,00 (seiscentos setenta e nove mil e quinhentos 
reals), a ser efetuado pela ALESE, em razäo cia situação excepcionat da saUde pUblica 
do Estado, no enfrentamento da pandemia da Covid-19; 

Justificativa da 

Justifica-se destinar todo o valor para compra dos seguintes [tens - EPI's, materials e 

insumos. A soma dos itens na quantidade € preços medics praticados, conforme Oficio 

Externo n° 1355/2020 - SES totaliza a montante de R$ 679.500,00 (seiscentos e setenta 

e nove mil e quinhentos reals), compativel com o valor de aporte financeiro a ser 

efetuado pela ALESE, em razão da situaçAo excepcional da saUde pUblica do Estado% 

da Covid-19 

Avenida Augusto Franco, n° 3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju/SE, CEP: 49097-670 
CNPJ/MP sob o no 08178.268/0001-60 



GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SACIDE 

CRONOGRAMA DE EXECUcAO 

Unid Quant Inicio Tenurno Meta Etapa! Especificacão 

fase ______________________________________ ________  ___________  
MASCARA 	GIRURGICA TRÉS 

CAMADAS, sendo a preço media UND 75.000 Apósa 12 meses 

de compra da unidade no valor de Assinatura apóS a 

do Termo assinatura 

R$2,50 	(dais 	reals 	e 	cinquenta de do Termo de 

centavos), 	totalizando 	R$ cooperaca Cooperacâo 

oTécnica Técnica 

187.500,00 (cento e oltenta e sete 

mil e quinbentos reais); 

2 1 RESPIRADOR 	PFF2 	P1 
UND 3.000 

PROTEcAO CONTRA AGENTES 
BIOLOGICOS - N95, sendo o Após a 12 meses 

preço 	media 	de 	compra 	da Assinatura apOs a 

unidade 	no 	valor 	de 	R$14,00 doTermo assinatura 

(quatorze 	reals), 	totalizando 	R$ de do Termo de 

42.000,00 	(quarenta 	e 	dais 	mil Cooperag5 Cooperação 

reals). a Tthcnica Técnica 

3 1 AVENTAL DESC. MANGA LONGA 
UND 20.000 

ESTERIL, 	50g, 	sendo 	a 	preço 
ApOsa 12meses 

media de compra da unidade no Assinatura após a 

valor de 	R$22,50 	(vinte e dais 
do Termo assinatura 

de do Termo de 

reais 	e 	cinquenta 	centavos), CooperaçZ Cooperaço 

o Técnica Técnica 
totalizando 	R$ 	450.000,00 

(quatrocentos 	e 	cinquenta 	mil 

reals). 

PLANO DE APLICACAO 
Natureza da despesa  RECURSOS 

Código Especificaçao Total 
(R$1,00) 

1° participe 
(R$1,00) 

1 	2° participe 
(R$1,00) 

0.30 Outras DespesasCorrentes 679.500,00 679.500,001 OqQJ 

TOTAL GERAL    R$ 679.500,00 

Avenida Augusta Franca, no 3150, Bairro Ponto Nova, Aracaju/SE, CEP: 49097-670 
CNPJ/MP sob a n° 08.778.268/0001-60 

I 



GOVERNO DE SERGIPE 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 

CRONOGRAMA BE DESEMBOLSO FINANCEIRO 

Meta Parcela I 

1 187.500,00 

2 42.000,00 

3 450.000,00 

TOTAL 679.500,00 

DEcLASAçA0 

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, pan fins de prova junto a Secretaria de Estado 
da Inclusâo, Assistência e do Desenvolvimento Social, para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Codigo 
Penal, que inexiste mora ou débito junto a qualquer órgâo ou instituiçào da Administnçao Pãblica 
Estadual direta on indireta que itnpeça a transferôncia de recursos oriundos de dotaçoes consignadas no 
orçamento do Estado de Sergipe, na forma deste piano de trabaiho. 

Aracaju (SE), 	de 	 de 2020. 

A 
MERCIA SIM NE WO"(A DE souz# 

Secretàri de tadWda Saüde 

- articipe 

9. APROvAçA0 PELO PARTICIPE 

APROVADO 

Araeaju (SE), 	de 

LUCIANO BI$flE-L1MA 
ASSEMBLEIA LE9EAi1VA DO ESTADO DE SERGIPE 

Avenida Augusto Franca, no 3150, Bairro Ponto Novo, Aracaju/SE, CEP: 49097-670 
CNPJ/MP sob o n° 08.778.26810001-60 



H 
Estado de Sergipe 

Assemblela Legislativa 

Diretoria de Controle Interno 

PARECER No 045/20201D.C.1-PL 

ASSUNTO: Anâlise do Termo de Convênio n o  01/2020, firmado Entre a Assembleia 
Legislativa de Sergipe e o Fundo Estadual de Satde - FES 

ANALISTA: Weyder Amorim Silva (Apoio Juridico - Controladoria/AL) 

Trata-se da analise do Termo de Convênio no 01/2020 que tern por 
finalidade a transferéncia de Crédito Orcarnentário e recursos financeiros objetivando a 
cornpra de equiparnentos de protecâo individual - EPI's pelo Fundo Estadual de SaUde, 
mediante o repasse financeiro no montante de R$ 679.500,00 (seiscentos setenta e nove 
mil e quinhentos reals), a ser efetuado pela ALESE, em razâo da situação excepcional da 
saide püblica do Estado, no enfrentarnento da pandemia da Covid-19; 

Inicialmente, cumpre registrar que a Constituição Federal estabeleceu 
corno competência cornurn da Uniâo, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios 
"cuidar da saüde e assistência pUblica, da protecão e garantia des pessoas portadoras de 
deficiência" (art. 23, II, CE). A Constituiçâo do Estado de Sergipe, por sua vez, em seu art. 
192, determine que 'a saOde é direito de todos e dever do Estado, garantido rnediante 
polIticas socials e econOmicas e ambientais que visem a redução do risco de doenças e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitario as açöes e serviços pare sua 
promoçâo, protecão e recuperaçào". 

Ainda que usualmente a execuçâo de rnedidas relacionadas a tais ternas 
sejam efetivadas pelo Poder Executivo, é de se notar que, ao efetuar tais cornandos, as 
Constituiçöes Federal e Estadual dirigem-se a todos os Poderes do Estado 
indistintamente. Curnpre também ao Legislativo, portanto, o dever de cuidado relativo a 
saUde pUblica, por meio da execução de atividades destinadas a protecão de tal direito 
fundamental. 

Dessa forma, a pretensão de repasse de recursos para execução de 
atividades de saüde essenciais, especlairnente no momento de trise sanitária 
estabelecido pelo avanço do novo coronavirus, revela-se em arnpla harmonia corn as 
disposiçoes constitucionais, justificando o interesse na celebraçao do acordo em tela. 

Alérn disso, o Decreto Estadual 40.560, de 16 de marco de 2020, que 
decretou a situaçâo de ernergencia na saüde pUbhca do Estado de Sergipe, em razäo da 
disserninaçâo do COVID-19 e regularnentou medidas para enfrentarnento da crise de 
saude püblica, estabeleceu, em seu art. 40,  inciso IV, a "celebraçäo de termos de parceria, 
cooperação, convênio ou qualquer outro instrurnento juridico congenere corn entidades do 
Poder POblico, de quaisquer esferas politicas" como instrumento a ser adotado pelo 
Estado para combate a referida crise. 0 convênio ora analisado, portanto, rnaterializa 
juridicarnente tal medida. 

Praca fausto Cardoso, s/nO, Palãcio Fausto Cardoso, 1 0  andar. Aracaj&Se, Telefone 321 6-6831/6832 



fri 
ESTADO DE SERGIPE 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA 

EXTRATO DO TERMO BE CONVENIO No  001/2020 

CONCEDENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO SE SERGIPE - C.G.C: 13.170.840/0001-44 - 

REPRESENTANTE: PRESIDENTE DEPUTADO LUCIANO BISPO, BRASILETRO, CASADQ INSCRI]O NO C.P.F 

SOB No 077.316.555-04, 

CONVENENTE: FUNDO ESTADUAL BE SAUDE - CNPJ N° 04.384.829/0001-96 - REPRESENTANTE: 

SECRETARIA DE ESTAIX) DA SAUDE MERCIA SIMONE, FEITOSA DE SOUZA., INSCRITA NO CI'F No 

534.404.555-72 

OBJETIVO: TRANSFERNC1A DE CREDITO ORcAMENTARJO E RECURSOS FINANCEIROS PARk 

COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PR0TEcAO INDIVIDUAL - EPI'S PELO FUNDO ESTADUAL DE 

SAUDE(CONVENENTE), MEDIANFE 0 REPASSE FINANCEIRO NO MONTANTE DE R$ 679.500,00 

(SEISCENTOS SETENTA F NOVE MIL E QUINT-JENTOS REAlS), A SER EFETUADO PELA 

ALESE(CONCEDENTE), EM RAZAO DA SITuAcA0 EXCEPCIONAL DA SAUDE PUBLICA DO ESTADO, NO 

ENFRENTAMENTO DA PANDEMLA DA COVID49; 

DOTAcAO ORcAMENTARIA: UNIDADE ORcAMENTARIA: 01101-ASSEMEILEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE SERGIPE. PROGRAMA: 062-FUNçAO/SUBFUNcAO: 01- LEGISLATIVAI03I-AcAO 

LEGISLATIVA - PROJETO/ATIVIDADE: 0278- MANIJTENcAO DA TV ALESE - NATUREZA DA DESPESA: 

3.3.90.00 - APLICAcOES DIRETAS -FONTE DE RECURSO: 0101-TESOURO RECURSOS ORDINARIOS. 

UNIDADE ORcAMENTARIA - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -FuNcAO/suBFuNcAo-lo SAIIJDE - 02-

ASSISTENCIA FIOSPITALAR E AMI3ULATORIAL -PROJETO ATIVIDADE 2367-MANUTENcAO 

OPERACIONAL DAS UNIDADES ASSISTENCJAIS DA REDE DE ATENçAO A SAIIJDE -NATUREZA DA 

DESPESAS-3390-APLICAcAO DIRETA - FONTE DE RECURSO: 010I001000-TESOURO RECURSOS 

- 

	

	 ORDINARIOS -ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DE IMPORTANCIA 

NTERNACIONAL. 

VALOR DO RECURSO: R$ 679.500,00 (seiscentos c sctcnta c novc mil e quinhentos reals). 

CONTA/CONVENIO: BANCO BANESE - AGENCIA 04-CONTA No 24/407036-7 

VIGENCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA SUA ASSINAFURA, PARA A EXECIJcAO 

DO OBJETO EXPRESSO NO PLANO DL TRABALHO, PODENDO SER PRORROGADO POR MOTIVO 

JUSTIFICAVEL. 

BASE LEGAL: INSTRUcA0 NORMATIVA - IN No 003/2013/CGE DE 10 DE MAJO DE 2013 E SUAS 

ALTERAcOES SUBSEQUENTES, DECRETO ESTADUAI, 40.560 DE 16 DE MARCO DE 2020 E SUAS 

ALTERAçOES, A LEI N° 7.950 DE 31 DE DEZEMBRO 1W 2014, A LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNI-lO DE 1993 E 

SIJAS POSTERTORES AUFERAçOES, LEI COMPLEMENTARN° 101 DE 04 DE MAIO DE 2000, 8.558/2019. 

DATA BA ASSINATURA: 30 DE JUNHO DE 2020. 

ARACAJU,02 DE JUL00 DE 2020. 

TERESA VIRGINIA VALENA TELES BE MENEZES 



qtaarta-feira, 08 do Juiho do 2020 Aracaju - Sergipe 	 ID I a r i 0 C) fi C a I 	N° 28,461 	8 
BASE LEGAL; Lol rl° 10 520. as 17 do ulBo do 2002, Docrelo 

Municipal 15/2009, do 02 do marco do 2009. Docreto Municipot 
53712013. us 05 do agoato do 2013.o, subsidisuarnonlo, polo 
Lei 0' 8.660, do 21 As jun00 do 1093, polo Lei Complomontar 

1°  123, do 14 do dozornhm do 2006. Lei Municipal n' 52.2019, 
oboervadas as altoracSoe postorioros inlro,zidas coo rererldos 

m diploas Eeqais. 
PARECER JURIOICO: 474/2020. 

o Edilol C ototmacOes complomantaros oncontram-SO 4 

disposição dos intorososdos no sale do Comiasão Permanonte 

Os LicttaçSo, aituada no Coniro Adminislrativo do Preroiluro 
Municipal do SOp Grialdodo. La0o São Francisco, 06513 Cidade, 

Ealado do Sorgipo, do Sogurtdo-tolro 4 Solda-leiro, em dies do 

expedients, no hordrio des 08hUDanin at 1500dm/n, 0110045 

do e-nroil llcltocao@saochstosao.se.gov.br  Os atrasds do 

lolofoos (7919 9657-278,1 ou (790 3045-4930. 

São CrmsldvãolSE. 07 da jutho do 2020. 

TOols Rocl,a Passes do Sousa 

Pregoeote 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 

Eslado do Sorgipo 
TRIBUNAL DE 000TAS 

EXTRATO DO CONTRATO N0  1012020 

CONTRATANTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO 661400 

SERGIPE 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 

TELEGRAFOS 
OBJETO: PrEstoçAo, polos CORREIDS, do sonrços 0 vonda 

produtoo, quo alondom As nocousidodso deals Tribonot. 

PROCEDIMENTO LICITATORIO: Dispense n' 5212020. 
BASE LEGAL: 400. 24 do Lei 8.666/93 
VALOR ANUAL: RS 11268,64 (lreza mu, duzenlos ooesser,t, 
cr10 roe/s osossonta 0 quatro conlavos) 

DOTAcAO ORQAMENTARIA: Eler000lo do Dosp000: 

33903900; Progranie do Trobo000' 021010103200270762, 
VIGENCIA: 3010612020 0 30106/2021 

DATA DA ASSINAI1JRA: 301062020 

Raoni Lemon do Silvo Santos 
Dire/or ,kdministratho a Finurrcairo ' TGE/SE 

a 
ASSEMBLER LEGISLATIVA DO ESTADO 

ESTADO OF SERGIPE 

ASSEMBLEIA LEGISLA1IVA 
EXTRATO DO TERMO DE CONVENIO IN 00102020 

CONCEDENTE: ASSEMBLEIA 
SERGIPE - 0.0.0: 13.170.841 
PRESIDENTE DEPIITADO II' 

GREDITO ORçAMENTAR 

PANA GOMPRA DC 

INDIVIDUAL - EN'S PELO 
2ONVENENTE). MEDIAN 

USE FINANCEINO NO MONTANTE 08 
14103 6 SETENTA E NOVE NIL C 
A SEE EFETUADG PELA ALESE/COr ,  
04 SITUAcA0 EXCEPGIONAL DA SAl 
ADO, NO ENFRENTAMENTO DA P/ 

:NCLO,IS DA F1EDE DC / 

IZA DA OESPESAS'3350 
OF RECURSO: 01010010 

VALOR DO RECURSO: PS 07a.500,00 (ooisconlose sobers 
DOVE ni/I e quinhonlos roe/si. 
CONTAICONVtNID: SAWeD BANESE - AGENdA 04-CONTA 
N° 241407036-7. 

VGENCIA: 12 (DOZE) MESES, CONTADOSA PARTIR DA - 
DATA SUA ASSINATURA. PAPA A EXECUçAD DO OBJETO 

EXPRESSO NO PLNSO DE TRAHALNO, PODENDO SEP 

MANE LEGAL : INSTRUCAO NORMATIVA - IN N 96320131 
GOB DR ID DC MAIO DE 2013 C SUAS ALTERAQOES 
SUBSEOUENTE$ DECRETO ESTAD/JAL 40.560 00 IS DO 

MARQD 06 2020 6 SUAS ALTEELAçDES, A LEI N' 7,950 
DC 31 DE DEZEMBRO DE 2014,A LEI N 806606 21 DE 
JUNTO DC 1053 C SCAR POSTERIONES ALTERAQOES, LEI 
COMPLEMENT-OR N" 101 DC 0406 MAIO DE 2000, 8.555/2019 
DATA DA ASSINATURA: 30 DE IIINHO OF 2020 

ARAGAJU, 02 06 JULNO DE 2020, 

TERESA VIRGINIA VALEN5A TELES 00 MENEZES 
DEPARTAMENTO JURIDICO 


