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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PORTARIA Nº 012/2020, DE 18 de Fevereiro de 2020.
Estabelece pontos facultativos no âmbito da Câmara Municipal
de Brumado, na forma a seguir indicada.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, regimentais e
CONSIDERANDO o caráter nacional das festividades do carnaval, no período de 22 a 25
de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO que habitualmente na quarta-feira de cinzas o expediente comercial
limita-se ao turno vespertino;
CONSIDERANDO, ainda, que o expediente desta Casa Legislativa restringe-se ao
período das 8:00h às 14:00h;
R E S O L V E:
Art. 1º - Estabelecer Pontos Facultativos nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro de 2020, no
âmbito da Câmara Municipal de Brumado.
Art. 2º - Ficam ressalvados do quanto disposto no artigo anterior os serviços essenciais
ao funcionamento desta Casa Legislativa, devendo os servidores lotados nas respectivas
áreas, obedecerem ao escalonamento previamente estipulado pela Secretaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da
Bahia, em 18 de fevereiro de 2020.

Ver. LEONARDO Q. VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

IGOR SILVA LUZ MEIRA
Assessor Jurídico – OAB/BA 52.609
Portaria n. º 081/2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

PORTARIA Nº 013/2020, DE 18 de Fevereiro de 2020.
Dispõe sobre a redefinição de sessão ordinária da Câmara
Municipal de Brumado, na forma a seguir indicada.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE BRUMADO , Estado
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, regimentais e
CONSIDERANDO o caráter nacional das festividades do carnaval, no período de 22 a 25
de fevereiro de 2020;
CONSIDERANDO o ponto facultativo estabelecido, no período de 24 a 26 de fevereiro de
2020 e o quanto deliberado em sessão plenária pela maioria dos Parlamentares desta
Casa Legislativa;

R E S O L V E:
Art. 1º - Remarcar a Sessão Ordinária do dia 24 de fevereiro (segunda – feira) do
corrente ano para o dia 06 de março de 2020 (sexta – feira), às 09h00min.
Art. 2º - Ficam ressalvados do quanto disposto no artigo anterior os serviços essenciais
ao funcionamento desta Casa Legislativa, devendo os servidores lotados nas respectivas
áreas, obedecerem ao escalonamento previamente estipulado pela Secretaria.
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário. Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores do Município de Brumado, Estado da
Bahia, em 18 de fevereiro de 2020.

Ver. LEONARDO Q. VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal de Brumado

IGOR SILVA LUZ MEIRA
Assessor Jurídico – OAB/BA 52.609
Portaria n. º 081/2019
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

ADJUDICAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 005/2020

OBJETO: Prestação de serviços gráficos consistentes na impressão de
informativos institucionais, fornecimento de material em papelaria
padronizada e outros serviços da Câmara Municipal de Brumado
ADJUDICO o objeto desta Licitação a Empresa:
Lote 1 - MARLINDO JORGE DA SILVA , inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
32.062.356/0001-46
Lote 2 - EUDÁLIO DOS SANTOS FERREIRA - ME, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 02.561.640/0001-04

Brumado (BA), 11 de fevereiro de 2020.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
.
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CÂMARA MUNICIPAL DE BRUMADO - CNPJ 14.592.836/0001-37

HOMOLOGAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 005/2020

OBJETO: P restação de serviços gráficos consistentes na impressão de
informativos institucionais, fornecimento de material em papelaria padronizada e
outros serviços da Câmara Municipal de Brumado
HOMOLOGO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,
referente a Carta Convite 005/2020 supracitado originado do Processo Administrativo
nº 07 /2020, para que produza os legais efeitos. Publique-se e cumpra-se.
Brumado (BA), 12 de fevereiro de 2020.

LEONARDO QUINTEIRO VASCONCELOS
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
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CONTRATO DE PROGRAMA CELEBRADO ENTRE
O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS E A EMPRESA
BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. –
EMBASA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

CONTRATO DE PROGRAMA
Contrato de Programa que, nos termos
autorizado em Convênio de Cooperação, o
Município de Caraíbas e a Empresa
Baiana de Águas e Saneamento S.A. EMBASA celebram para a prestação de
serviços públicos de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário sob o regime de
gestão associada.

CONSIDERANDO que o Convênio de Cooperação entre Entes Federados celebrado, aos 13
de fevereiro de 2017, pelo Município de Caraíbas e pelo Estado da Bahia, autorizou nos termos
do art. 241 da Constituição Federal, a gestão associada de serviços públicos de abastecimento
de água e esgotamento sanitário;
CONSIDERANDO que o Convênio de Cooperação entre Entes Federados se encontra
plenamente válido e eficaz, porque atende ao requisito de estar disciplinado por lei editada por
cada um dos Entes da Federação cooperantes (Lei estadual nº 11.172, de 1º de dezembro de
2008, e Lei Municipal nº 616 de 17 de novembro de 2016, como previsto no art. 241 da
Constituição Federal e nos arts. 2º, caput, VIII, in fine, 31, § 4º, ambos do Decreto Federal nº
6.017, de 17 de janeiro de 2007);
CONSIDERANDO que nos termos do previsto no art. 13, § 5º, da Lei Federal nº 11.107, de 6
de abril de 2005, o Convênio de Cooperação entre Entes Federados, por meio de sua Cláusula
Primeira, autorizou o Prefeito do Município de Caraíbas e a Empresa Baiana de Águas e
Saneamento S/A – Embasa a celebrarem Contrato de Programa com o objetivo de disciplinar a
prestação dos serviços públicos tendo como objeto a gestão associada;
CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso I do caput do art. 11 da Lei Federal
nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB), tendo em
vista que foi editado o Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
(Anexo I deste instrumento).
CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso II do caput do art. 11 da LNSB, uma
vez que foi elaborado o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira - EVTE
(Anexo II deste instrumento) da prestação de serviço, nos termos do Plano Setorial de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;
CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso III do art. 11 da LNSB, por meio da
Cláusula Segunda, Parágrafo Único, do Convênio de Cooperação entre Entes Federados (Anexo
III deste instrumento), que designou a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado
da Bahia - AGERSA como entidade de regulação e fiscalização dos serviços públicos a serem
prestados em execução ao presente Contrato de Programa;

4
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CONSIDERANDO que foi atendido o disposto no inciso IV do caput do art. 11 da LNSB,
visto que a minuta do presente Contrato de Programa foi submetida à Consulta Pública e à
Audiência Pública.
O MUNICÍPIO DE CARAÍBAS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no
C.N.P.J. sob nº 13.694.468/0001-75, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr.
Jones Coelho Dias, e a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A –
EMBASA, integrante da administração indireta do Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no C.N.P.J. Sob nº. 13.504.675/0001-10, neste ato representada por seu
Presidente, o Sr. Rogério Cedraz, e por seu Diretor de Operação do Interior, o Sr. José Ubiratan
Cardoso Matos, celebram o presente CONTRATO DE PROGRAMA, que se regerá pela Lei
Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 (Lei Nacional de Saneamento Básico - LNSB), pela
Lei Federal nº. 11.107, de 6 de abril de 2005 (Lei de Consórcios Públicos), pela Lei Federal
8.987, de 13 de fevereiro de 1995 (Lei de Concessões e Permissões da Prestação de Serviços
Públicos) pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007 (Regulamento da Lei de
Consórcios Públicos), pelo Decreto Federal nº 7.217, de 21 de junho de 2010 (Regulamento da
Lei Nacional de Saneamento Básico), pela Lei Estadual nº 11.172, de 1º de dezembro de 2008
(Lei da Política Estadual de Saneamento Básico), pela Lei Municipal nº 616 de 17 de novembro
de 2016, que autorizou o Convênio de Cooperação e pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA ( Das definições). Para os efeitos deste contrato, considerase:
I – LNSB – Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 - Lei Nacional de Saneamento
Básico;
II - SERVIÇOS – Os serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário,
conforme definidos pelos artigos 4º e 9º do Decreto Federal 7.217 de 21 de junho de 2010,
respectivamente;
III – SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – A distribuição de
água potável mediante ligação predial, incluindo eventuais instrumentos de medição, bem
como, quando vinculadas a esta finalidade, as atividades de reservação de água bruta, captação,
adução de água bruta, tratamento de água, adução de água tratada e reservação de água tratada;
IV - SERVIÇOS PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – Constituídos por uma
ou mais das seguintes atividades: coleta, inclusive ligação predial, dos esgotos sanitários;
transporte dos esgotos sanitários; tratamento dos esgotos sanitários; e disposição final dos
esgotos sanitários e dos lodos originários da operação de unidades de tratamento coletivas ou
individuais, inclusive fossas sépticas;
V – UNIVERSALIZAÇÃO – Ampliação progressiva do acesso de todos os domicílios
ocupados aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
VI - TARIFA - Remuneração devida pelo usuário à EMBASA pela utilização efetiva ou
potencial dos SERVIÇOS de natureza contínua;
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VII - PREÇO PÚBLICO NÃO-TARIFÁRIO - Remuneração devida pelo usuário à EMBASA
por serviços complementares ou adicionais aos de natureza contínua, tais como taxa de ligação,
taxa de religação, emissão de segunda via de fatura etc;
VIII - REAJUSTE - Atualização da expressão monetária da TARIFA e de PREÇOS
PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS, a ser realizada anualmente, salvo nos anos em que ocorrer
REVISÃO;
IX - REVISÃO - Reavaliação das condições técnicas e econômico-financeiras, bem como da
distribuição dos ônus econômicos da ampliação e manutenção dos serviços entre as várias
categorias de usuários e faixas de consumo, assegurada a relação encargos-remuneração
prevista neste Contrato de Programa;
X – PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - Plano que engloba todos os
serviços públicos de saneamento básico (água, esgotamento sanitário, drenagem e resíduos
sólidos) ou alguns destes setorialmente, abrangendo: o diagnóstico da situação local e seus
impactos nas condições de vida, objetivos e metas para UNIVERSALIZAÇÃO dos SERVIÇOS,
assim como programas, projetos e ações necessárias para atingir os objetivos e suas as metas,
ações de emergência, ações de contingência, mecanismos e procedimentos de avaliação da
execução do plano, conforme previsto na Lei Federal n° 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que
estabelece as diretrizes a serem seguidas no planejamento do saneamento básico;
XI - PQMI - Plano Quadrienal de Metas e Investimentos, instrumento de planejamento da
EMBASA, com o objetivo de atender as metas de universalização previstas no PLANO e no
Contrato de Programa;
XII - ÓRGÃO REGULADOR - É a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do
Estado da Bahia – AGERSA, ou órgão ou entidade que vier a sucedê-la ou substituí-la;
XIII- COMISSÃO ESPECIAL - A constituída por dois representantes do MUNICÍPIO, por dois
representantes da EMBASA e por dois representantes dos usuários, que tem como objetivo
fiscalizar os SERVIÇOS, conforme previsto no art. 33, XIV, do Decreto Federal nº 6.017, de
17 de janeiro de 2007;
XIV - NORMAS DE REGULAÇÃO - As normas legais e administrativas editadas pelo ÓRGÃO
REGULADOR, com o objetivo de disciplinar a prestação de SERVIÇOS ou sua remuneração,
incluindo as Condições Gerais na prestação e utilização dos Serviços Públicos de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário da Embasa e suas alterações;
XV - IPCA - IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
XVI - REGULARIDADE - A prestação dos serviços públicos nas condições estabelecidas na
legislação, nos regulamentos, no Convênio de Cooperação e neste Contrato de Programa e em
outras normas técnicas em vigor;
XVII - CONTINUIDADE - A manutenção, em caráter permanente e ininterrupto da prestação dos
SERVIÇOS e de sua oferta à população, em condições de REGULARIDADE;
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XVIII - EFICIÊNCIA - A execução dos SERVIÇOS de acordo com as normas técnicas aplicáveis
e em padrões satisfatórios estabelecidos na regulação, que assegurem, qualitativa e
quantitativamente, o cumprimento das Metas, pelo menor custo possível;
XIX - SEGURANÇA - A execução dos SERVIÇOS de forma a garantir a segurança dos usuários,
dos trabalhadores da EMBASA, da comunidade e do meio ambiente;
XX - A TUALIDADE - Modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações, sua
conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão dos SERVIÇOS na medida da
necessidade dos usuários, visando cumprir plenamente com os objetivos e metas deste Contrato
de Programa;
XXI - GENERALIDADE - universalidade da prestação dos SERVIÇOS, ou seja, assegurado o
direito de acesso aos SERVIÇOS a todos os tipos e categorias de usuários, observado o Programa
de Metas;
XXII - CORTESIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - tratamento aos usuários com civilidade e
urbanidade, assegurando o acesso facilitado e imediato às informações sobre os SERVIÇOS, bem
como para a apresentação de reclamações;
XXIII - MODICIDADE - a justa correlação entre os encargos decorrentes da prestação dos
SERVIÇOS, a remuneração da EMBASA, e as contraprestações pecuniárias pagas pelos usuários;
XXIV - TITULAR - o ente da Federação a quem compete prover o serviço público,
especialmente por meio de planejamento, regulação, fiscalização e prestação direta ou indireta;
XXV – PRESTAÇÃO REGIONALIZADA – aquela em que um único prestador atende a
dois ou mais titulares, com uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços, inclusive de
sua remuneração, e compatibilidade de planejamento.

CLAUSULA SEGUNDA ( Do objeto e da área de prestação). O objeto do presente
contrato é a prestação de SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA e de SERVIÇOS
PÚBLICOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E
SANEAMENTO S/A - E MBASA, sob o regime de gestão associada e prestação regionalizada, nas
áreas urbanas do município de Caraíbas.
§ 1º. Os SERVIÇOS mencionados no caput deverão atender de forma progressiva a todas as
condições de prestação e de qualidade previstas nas NORMAS DE REGULAÇÃO dos
SERVIÇOS.
§ 2º. A prestação dos SERVIÇOS prevista no caput engloba a realização de investimentos e obras
necessários à efetivação da UNIVERSALIZAÇÃO, a serem implementadas de acordo com as metas
previstas nos PQMIs.
§ 3º. As disposições do PLANO ou de suas revisões, quando posteriores ao presente Contrato,
somente serão eficazes em relação à EMBASA mediante a preservação do equilíbrio econômicofinanceiro.
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CLÁUSULA TERCEIRA ( Do prazo). Os SERVIÇOS contratados serão prestados pelo
prazo de 30 (trinta) anos, contados a partir da data de sua assinatura.
§ 1º. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por meio de termos aditivos, por período
suficiente à plena amortização dos investimentos realizados pela EMBASA.
§ 2º. O presente contrato permanecerá vigente pelo prazo necessário para o cumprimento das
obrigações dele derivadas.

CLÁUSULA QUARTA ( Do modo, da forma e das condições de prestação dos
serviços) . A EMBASA, durante todo o prazo da vigência deste Contrato, deverá prestar
SERVIÇOS adequados, entendido estes como aqueles que estejam de acordo com o disposto nas
NORMAS DE REGULAÇÃO, com este Contrato, e que possuam condições efetivas de
REGULARIDADE, CONTINUIDADE, EFICIÊNCIA, SEGURANÇA, ATUALIDADE , GENERALIDADE e
CORTESIA na sua prestação e MODICIDADE das TARIFAS cobradas dos seus usuários.

§ 1º. Não se caracteriza como descontinuidade, a interrupção dos SERVIÇOS pela EMBASA, em
situação de emergência ou após prévio aviso, nas seguintes hipóteses:
I - razões de ordem técnica ou de SEGURANÇA nas instalações;
II - necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza nas
instalações e infra-estruturas componentes do serviço;
III - realização de serviços de manutenção e de adequação dos sistemas visando atendimento
do crescimento vegetativo;
IV - negativa do usuário em permitir instalação de dispositivo de medição de água consumida,
mesmo após ter sido previamente notificado;
V - manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação da EMBASA, por
parte do usuário;
VI - relativamente aos serviços de abastecimento de água por inadimplemento do usuário, na
forma e prazo estipulado no artigo 40 da Lei Federal 11.445, de 5 de janeiro de 2007;
VII - declaração de regime de escassez, suspensão, restrição de uso ou racionamento de
recursos hídricos, decorrentes de insuficiência de quantidade ou de qualidade, pela autoridade
responsável por sua gestão;
VIII - eventos de força maior ou por caso fortuito, plenamente justificados e aceitos pelo
ÓRGÃO REGULADOR.
§ 2º A interrupção motivada por razões de ordem técnica deverá ser previamente comunicada
ao ÓRGÃO REGULADOR e aos usuários, com antecedência compatível fixada na regulação,
salvo nos casos de iminente ameaça ou comprometimento da SEGURANÇA de instalações ou
pessoas, a juízo da EMBASA, devendo o fato ser comunicado incontinente ao ÓRGÃO
REGULADOR.
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§ 3º Cabe à EMBASA, em qualquer uma das hipóteses previstas no parágrafo acima, adotar as
providências cabíveis, no sentido de reduzir a descontinuidade dos SERVIÇOS ao prazo
estritamente necessário.
§ 4º. A EMBASA prestará os SERVIÇOS tão logo a instalação do usuário estiver interligada à rede
pública de abastecimento de água ou de coleta de esgotos, desde que já disponha de
infraestrutura local adequada. Os usuários estarão sujeitos ao pagamento de TARIFAS e outros
PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS uma vez decorrido o prazo para a ligação compulsória à
rede, independentemente da interligação efetiva, desde que a rede lhe esteja disponível.
§ 5º. A EMBASA poderá recusar a execução dos SERVIÇOS ou interrompê-los sempre que
considerar a instalação, ou parte dela, insegura, inadequada ou não apropriada para receber os
SERVIÇOS, ou que interfira com sua CONTINUIDADE ou qualidade, na forma que dispuser as
NORMAS DE REGULAÇÃO.
§ 6º. A EMBASA, de acordo com as normas ambientais dos órgãos de controle e fiscalização,
poderá exigir que o usuário realize, às suas próprias expensas, pré-tratamento de efluentes
gerados que se apresentem incompatíveis com o sistema de esgotamento sanitário existente.
§ 7°. A EMBASA disponibilizará Manual do usuário, devidamente aprovado pelo ÓRGÃO
REGULADOR.
§ 8º. As disposições deste Contrato aplicam-se às ligações de água e esgoto existentes na data
de sua entrada em vigor, bem como as que vierem a ser executadas ou cadastradas
posteriormente.

CLÁUSULA QUINTA ( Das obrigações da Embasa). São obrigações da EMBASA:
I - praticar TARIFAS e preços conforme a estrutura tarifária estabelecida pelo ÓRGÃO
REGULADOR, pelos SERVIÇOS, e ainda por outros relacionados com os seus objetivos;
II - executar os SERVIÇOS na forma e especificação das NORMAS DE REGULAÇÃO, visando a
progressiva expansão dos SERVIÇOS, a melhoria de sua qualidade e o desenvolvimento da
salubridade ambiental na área de prestação contratual;
III - desenvolver e executar projetos básicos e executivos pertinentes à execução das obras e
SERVIÇOS objeto deste Contrato;
IV - cumprir com todas as obrigações de prestação de contas, planejamento e apoio ao
desenvolvimento institucional dos SERVIÇOS;
V - propor diretrizes, analisar e aprovar projetos, verificar a conformidade aos projetos das
respectivas obras de expansão de SERVIÇOS oriundos de parcelamento de solo, loteamentos,
empreendimentos imobiliários de qualquer natureza e de responsabilidade de empreendedores,
bem como elaborar termos de recebimento em doação para o MUNICÍPIO e a cessão deste a
EMBASA para operação e manutenção;
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VI - encaminhar ao ÓRGÃO REGULADOR, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o
encerramento do exercício fiscal, relatórios anuais de desempenho econômico-financeiro,
gerencial, operacional e do ativo imobilizado, visando a atualização, avaliação e fiscalização da
evolução do objeto contratual e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro;
VII - obter todas as licenças que se fizerem necessárias para execução das obras e SERVIÇOS
objeto deste Contrato e utilizar materiais de qualidade compatível com as normas editadas pelos
órgãos técnicos especializados, cumprindo as especificações e normas técnicas brasileiras,
visando garantir solidez e SEGURANÇA das referidas obras, tanto na fase de construção, quanto
nas de operação e manutenção;
VIII - refazer obras e SERVIÇOS julgados defeituosos, desde que comprovado em laudo técnico
fundamentado, assegurando à EMBASA direito a ampla defesa e contraditório em procedimentos
administrativos próprio, determinados pelo ÓRGÃO REGULADOR;
IX - cientificar previamente o MUNICÍPIO sobre as obras que pretenda executar em vias e
logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência;
X - disponibilizar em sua sede, para consulta, auditoria e fiscalização, toda documentação
relacionada a este Contrato, atendendo a prévia solicitação formal. Não sendo possível conceder
o acesso imediato, este deverá ser disponibilizado em prazo não superior a 15 (quinze) dias;
XI - apresentar ao MUNICÍPIO, em tempo hábil, todos os elementos e documentos necessários
à declaração de utilidade pública dos imóveis a serem desapropriados ou sobre os quais serão
instituídas servidões administrativas, nos termos da legislação vigente;
XII - conduzir os processos desapropriatórios ou de instituição de servidões administrativas,
responsabilizando-se por todos os custos relacionados a estes, incluindo os referentes à
aquisição dos imóveis e ao pagamento de indenizações ou de quaisquer outras compensações
decorrentes da desapropriação ou da instituição de servidões ou de outros ônus ou encargos
relacionados, considerando, ainda, eventual uso temporário de bens imóveis ou a realocação de
bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, honorários advocatícios e de
peritos;
XIII - promover e assumir ônus decorrentes de desapropriações ou imposição de servidões
administrativas, limitações administrativas de caráter geral e autorizações provisórias à
ocupação de bens imóveis necessários à prestação dos SERVIÇOS e obras de interesse deste
Contrato, cujos valores serão considerados para fins de apuração e manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro;
XIV - indicar motivadamente e com 60 (sessenta) dias de antecedência ao MUNICÍPIO as áreas
que deverão ser declaradas de utilidade pública para fins de desapropriação ou instituídas como
servidões administrativas, dos bens imóveis necessários à execução e conservação dos
SERVIÇOS e obras objeto deste Contrato, para que sejam tempestivamente editados os
necessários decretos;
XV – informar ao ÓRGÃO REGULADOR e ao MUNICÍPIO a respeito do trâmite de processos
administrativos ou judiciais relativos a desapropriações, informando valores indenizatórios
pagos aos expropriados, em acordo ou decisão judicial;
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XVI - proceder, nos termos da legislação aplicável, a devolução dos valores eventualmente
arrecadados de forma indevida;
XVII - proceder ao recolhimento de todos os tributos que forem devidos, explicitando-se os
casos de possível isenção ou imunidade;
XVIII - notificar o ÓRGÃO REGULADOR, imediatamente, quando constatado o desequilíbrio
econômico-financeiro.

CLÁUSULA SEXTA ( Dos direitos da Embasa). São direitos da EMBASA:
I - cobrar todos os débitos vencidos e não pagos, ressalvadas as hipóteses legalmente previstas;
II - auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares, acessórias ou de
projetos associados, consoante art. 11 da Lei Federal n°. 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e
art. 13 da Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, inclusive para fins de amortização
dos investimentos realizados;
III - adotar providências previstas neste Contrato, objetivando assegurar o equilíbrio
econômico-financeiro durante toda sua vigência;
IV - receber em cessão, do MUNICÍPIO, todas as servidões administrativas e de passagem já
instituídas e as que indicar à instituição, sem qualquer ônus e pelo prazo em que vigorar este
Contrato;
V - utilizar sem ônus, vias públicas, estradas, caminhos e terrenos de domínio municipal;
VI - deliberar sobre disponibilidade de água e possibilidade de escoamento de esgotos
sanitários para a ampliação e implantação de novos loteamentos, conjuntos habitacionais e
instalação de novas indústrias;
VII - deixar de executar os SERVIÇOS, ou interrompê-los, sempre que considerar as respectivas
instalações, no todo ou parte delas, irregular, insegura, inadequada ou inapropriada, nos termos
regulamentados pelo ÓRGÃO REGULADOR, assegurado direito à ampla defesa e contraditório
ao usuário;
VIII - condicionar a prestação dos SERVIÇOS à prévia verificação de conformidade das
instalações com as normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e demais autoridades competentes;
IX - exigir dos usuários a realização de pré-tratamento de efluentes em desconformidade, antes
do recebimento destes pela estação de tratamento de esgotos, tudo de acordo com as normas
ambientais ou de regulação dos SERVIÇOS;
X - receber informação sobre qualquer alteração cadastral do imóvel;
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XI - receber em repasse os recursos financeiros ou bens que quaisquer entidades públicas,
privadas, nacionais ou internacionais, destinarem aos SERVIÇOS, inclusive financiamentos;
XII - opor defesa ao ÓRGÃO REGULADOR pelo não cumprimento do PQMI quando
comprovada a interferência de terceiro.
XIII - a EMBASA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes,
acessórias ou complementares aos serviços previstos, bem como a implantação de projetos
associados, e outras formas de contratação, em conformidade com o previsto na legislação
correlata.
XIV - em situação crítica de escassez motivada por estiagem, contaminação de recursos
hídricos ou outro fato extraordinário que obrigue a adoção de racionamento ou redução de
produção a níveis não compatíveis com o sistema, além das medidas previstas na legislação em
vigor e demais normas regulamentadoras, poderá ser adotada tarifa especial de contingência,
com o objetivo de restringir o consumo e cobrir eventuais custos adicionais decorrentes delas,
garantindo o equilíbrio econômico-financeiro da prestação dos serviços, de acordo com o órgão
regulador.
§ 1º. O disposto no inciso XIII do caput não se aplica às contratações de operação de crédito,
emissão de debêntures, de subconcessões, de parcerias público-privadas, de locação de ativos
com cessão de recebíveis e de outras avenças assemelhadas, hipóteses em que deverá ser
observado o disposto no art. 26, caput e §§, da Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995.
§ 2º. A anuência do MUNICÍPIO, prevista no art. 26 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, poderá se dar pela aprovação de PQMI que preveja os contratos previstos no § 1º ou
forma de financiamento dos investimentos planejados.

CLÁUSULA SÉTIMA (Das obrigações do Município). São obrigações do
MUNICÍPIO:
I - providenciar cessão à EMBASA das infraestruturas necessárias às expansões dos SERVIÇOS
decorrentes de parcelamentos do solo e loteamentos, empreendimentos imobiliários de qualquer
natureza, de responsabilidade dos respectivos empreendedores, com vistas à operação e
manutenção, até efetiva reversão ao MUNICÍPIO, por ocasião da extinção contratual;
II - comunicar formalmente ao ÓRGÃO REGULADOR a ocorrência da prestação dos SERVIÇOS
pela EMBASA, em desconformidade técnica, operacional, contábil, econômica, financeira,
tarifária, de atendimento aos usuários, solicitando adoção das medidas administrativas cabíveis;
III - declarar bens imóveis de utilidade pública, em caráter de urgência, para fins de
desapropriação ou instituição de servidão administrativa, cabendo-lhe, ainda, permitir que a
EMBASA promova as ações administrativas ou judiciais necessárias à efetivação das
desapropriações ou servidões;
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IV - estabelecer limitações administrativas e autorizar ocupações temporárias de bens imóveis,
com a finalidade de assegurar a realização, bem como a conservação, de serviços e obras
vinculadas à prestação dos SERVIÇOS e ao cumprimento dos PLANOS e metas de interesse deste
Contrato;
V - ceder gratuitamente as áreas afetas aos SERVIÇOS existentes na data da assinatura do
Contrato de Programa, bem como as que receber gratuitamente pela implantação dos mesmos
SERVIÇOS, devidamente regularizadas à EMBASA, pelo prazo em que vigorar o convênio de
cooperação e o presente Contrato;
VI - coibir o lançamento de águas pluviais no sistema de coleta e afastamento do esgoto
sanitário, inclusive apreciando as notificações de irregularidades feitas pela EMBASA;
VII - compelir todas as edificações permanentes urbanas a conectar-se ao sistema público de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e tecnicamente factível;
VIII - repassar recursos financeiros ou bens de quaisquer entidades públicas, privadas,
nacionais ou internacionais, que tenham sido destinados aos SERVIÇOS, inclusive
financiamentos;
IX - acompanhar e validar a efetivação da reversão de bens por ocasião da extinção do
Contrato;
X - sistematizar e articular as informações municipais de acordo com o Sistema Nacional de
Informações em Saneamento Básico – SINISA;
XI – conceder isenção de todos os tributos incidentes nas áreas e instalações operacionais
existentes à data de celebração do CONTRATO, que será extensível àquelas criadas durante
sua vigência, e também de preços públicos relacionados ao uso de vias públicas, espaço aéreo
e subsolo, e ao uso de quaisquer outros bens municipais necessários à execução dos serviços;
XII – transferir para a EMBASA, a título gratuito, todas as informações cadastrais referentes a
dados geográficos do município, banco de dados cadastrais de imóveis e clientes/usuários das
empresas públicas ou sociedades de economia mista a que mantenha controle, mapas, e/ou
cadastro multifinalitários compartilhados com outras empresas públicas ou privadas a que
mantenha relação.

CLÁUSULA OITAVA ( Dos direitos do Município). São direitos do MUNICÍPIO:
I - receber relatórios previstos na Cláusula Vigésima Terceira, com o objetivo de avaliar e
fiscalizar a evolução do objeto contratual e a garantia do equilíbrio econômico-financeiro;
II - exigir que a EMBASA refaça obras e SERVIÇOS defeituosos, desde que comprovado por
laudo técnico fundamentado, assegurando à EMBASA o amplo direito de defesa e contraditório
observados o procedimento administrativo próprio, determinados pelo ÓRGÃO REGULADOR;
III - receber prévia comunicação da EMBASA sobre obras que serão executadas em vias e
logradouros públicos, ressalvados os casos de emergência, serviços de manutenção e
crescimento vegetativo;

13

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 38

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

18 de Fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÍBAS - CNPJ 16.418.766/0001-20

IV - ter acesso a toda documentação relacionada a este Contrato, para consulta, auditoria e
fiscalização, na forma do parágrafo único do art. 30 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro
de 1995, mediante prévia solicitação formal;
V - participar da COMISSÃO ESPECIAL prevista na Cláusula Vigésima Quinta do presente
instrumento para o acompanhamento da execução do presente Contrato, com acesso a toda
documentação relacionada ao mesmo, objetivando o controle social pela comunidade.

CLÁUSULA NONA ( Dos deveres dos usuários). Sem prejuízo do estabelecido nas
NORMAS DE REGULAÇÃO,

são deveres dos usuários:

I - pagar a TARIFA e outros PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS , bem como as penalidades
decorrentes de mora ou inadimplemento;
II - contribuir para a permanência das boas condições dos bens afetados aos SERVIÇOS;
III - cumprir com o previsto nas NORMAS DE REGULAÇÃO, especialmente as referentes aos
despejos industriais;
IV - responder perante a EMBASA pelos danos materiais ou pessoais causados em decorrência
da má utilização das instalações ou dos SERVIÇOS colocados à sua disposição;
V - consultar a EMBASA, anteriormente à instalação de tubulações internas, quanto ao local do
ponto de entrega da água tratada e o de coleta das águas residuárias;
VI - solicitar à EMBASA autorização para proceder a qualquer alteração que pretenda fazer no
ponto de entrega da água ou no de coleta das águas residuárias;
VII - autorizar a entrada de prepostos da EMBASA, devidamente credenciados, nos imóveis que
estejam ocupando para que possam ser executadas as ações de interesse dos SERVIÇOS, ou os
que sejam a ele complementares, inclusive a instalação dos equipamentos necessários à sua
respectiva prestação;
VIII - manter as instalações internas, tais como caixa de água, tubulações e conexões, dentre
outras, sempre limpas e em condições de conservação e higiene adequadas;
IX - averiguar qualquer vazamento de água existente nas instalações internas, reparando-as
imediatamente;
X - manter as instalações de sua unidade nas condições de utilização estabelecidas pelas
autoridades competentes;
XI - não lançar esgoto sanitário na rede de águas pluviais ou águas pluviais na rede de
esgotamento sanitário;
XII - não fraudar qualquer tipo de equipamento, instalação ou instrumento utilizado pela
EMBASA na prestação de SERVIÇOS;
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XIII - informar imediatamente à EMBASA sobre qualquer alteração cadastral relativa ao tipo de
utilização do imóvel e de acordo com classificação da EMBASA;
XIV - conectar o imóvel ao sistema público de abastecimento de água e de esgotamento
sanitário disponível e tecnicamente factível;
XV - projetar e executar, no imóvel de sua propriedade, as instalações hidráulicas, com
reservatório superior e reservatório inferior, com sistema de elevação próprio, para os imóveis
com altura superior a 6 m;
XVI - atender ao Artigo 7º do Decreto Federal 7.217 de 21 junho de 2010 e seus parágrafos,
que dispõe sobre a instalação hidráulica predial ligada à rede pública de abastecimento de água
que não poderá ser também alimentada por outras fontes.

CLÁUSULA DÉCIMA (Dos direitos dos usuários). São direitos dos usuários:
I - receber os SERVIÇOS em condiçõesadequadas;
II - receber todas as informações para a defesa dos interesses individuais ou coletivos, bem
como as necessárias para a eficiente utilização dos serviços públicos;
III - levar ao conhecimento do ÓRGÃO REGULADOR as irregularidades das quais venham a ter
conhecimento;
IV - fiscalizar os SERVIÇOS, inclusive por meio da COMISSÃO ESPECIAL prevista na Cláusula
Vigésima Quinta;
V - ter acesso ao manual do usuário;
VI - comunicar à EMBASA, por meio de sua ouvidoria, ou, caso insuficiente a atuação desta, ao
ÓRGÃO REGULADOR os atos ilícitos ou irregulares porventura praticados pela EMBASA ou seus
prepostos na execução dos SERVIÇOS;
§ 1º. Os casos omissos ou as dúvidas surgidas no relacionamento com os usuários, em
decorrência da aplicação das condições previstas neste Contrato serão resolvidos pelo ÓRGÃO
REGULADOR, o qual poderá mediar conflitos entre usuários e a EMBASA.
§ 2º. A EMBASA não poderá condicionar a ligação ou religação da unidade do usuário ao
pagamento de valores não previstos nas NORMAS DE REGULAÇÃO, bem como de débitos não
imputáveis ao usuário, ou, ainda, interromper a prestação dos SERVIÇOS fora das hipóteses
previstas nas NORMAS DE REGULAÇÃO.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (Das obras). A EMBASA ficará responsável pelo
desenvolvimento e execução dos projetos básicos e executivos referentes às obras previstas nos
PQMIs, devendo disponibilizar ao ÓRGÃO REGULADOR toda a documentação pertinente
quando solicitada.
Parágrafo único - Para execução das obras, a EMBASA deverá obter todas as licenças que se
fizerem necessárias, bem como utilizar materiais cuja qualidade seja compatível com as
15
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normas editadas pelos órgãos técnicos especializados e, ainda, cumprir todas as especificações
e normas técnicas brasileiras que assegurem integral solidez e SEGURANÇA à obra, tanto na sua
fase de construção, quanto nas fases de operação e manutenção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA ( Das expropriações e servidões
administrativas). A EMBASA, nos termos de declaração de utilidade pública ou interesse
social, promoverá desapropriações, instituirá servidões administrativas e ocupará
temporariamente os bens necessários à execução e conservação de obras e serviços vinculados
ao objeto deste instrumento, arcando com os ônus decorrentes.
Parágrafo único - Para que sejam promovidas as respectivas declarações de utilidade pública
ou de interesse social, deverá a EMBASA indicar ao Município, de forma justificada, com 60
(sessenta) dias de antecedência, as áreas que deverão ser desapropriadas, ou nas quais se
instituirá servidão administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (Do apoio da Embasa). A EMBASA
apoiará as revisões do Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA ( Dos critérios, dos indicadores, das
fórmulas e dos parâmetros definidores da qualidade e continuidade dos
serviços). Para fins deste CONTRATO são adotados os critérios, indicadores, fórmulas e
parâmetros definidores da qualidade e continuidade atualmente em vigor, independentemente
de terem sido editados por órgão ou entidade municipal ou estadual, conforme definições
constantes no Anexo V deste instrumento.
Parágrafo único - Por meio de NORMA DE REGULAÇÃO , o ÓRGÃO REGULADOR poderá
completar ou alterar os critérios indicadores, fórmulas e parâmetros mencionados no caput, os
quais obrigarão a EMBASA imediatamente e, caso impliquem em aumento ou diminuição
extraordinária de custos, darão causa à REVISÃO de TARIFA ou de PREÇOS PÚBLICOS NÃOTARIFÁRIOS .

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA ( Das Metas de Atendimento e de Qualidade
dos Serviços). Na parte relativa ao objeto e área de atuação deste Contrato, a EMBASA
deverá observar os objetivos e metas de ampliação e manutenção dos sistemas de abastecimento
de água e esgotamento sanitário previstas no PQMI de acordo com a Cláusula Décima Sexta
deste Contrato e no Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e suas
alterações subseqüentes, estando as metas sistematizadas no Anexo V deste instrumento.
Parágrafo único - As Metas e Prazos dos SERVIÇOS, constantes no Plano Setorial de
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e no PQMI, serão revisados a cada quatro (4)
anos, concomitantemente à revisão do Plano de Saneamento, sendo assegurado o prazo máximo
de 6 (seis) meses para formalização de Termo Aditivo após a entrada em vigor da nova lei do
PMSB, quando necessário, respeitado o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos
vigentes e a exequibilidade dos serviços.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (Do PQMI). O PQMI, a ser elaborado pela EMBASA
e aprovado pelo MUNICÍPIO, sempre em compatibilidade com o PLANO, deverá estabelecer o
conjunto de programas, projetos e ações necessárias para atingir as metas de UNIVERSALIZAÇÃO
previstas no PLANO, de acordo com o montante de recursos financeiros previstos para o período
de 4 (quatro) anos.
§ 1º. São dispositivos obrigatórios do PQMI:
I – metas e cronograma de investimentos, com a identificação e orçamento estimativo das obras
e outras ações para o alcance das metas de UNIVERSALIZAÇÃO de acesso aos SERVIÇOS, bem
como das metas de melhoria de sua qualidade, de forma regionalizada, a fim de permitir à
população reconhecer os efeitos dos investimentos em relação à situação de salubridade da
região do MUNICÍPIO atendida pela EMBASA;
II - metas de redução das perdas, em especial das perdas físicas de água;
III - a previsão de aportes financeiros para a realização dos programas, projetos e ações
previstos, dentre eles os originários de:
a) tarifas;
b) operações de crédito;
c) emissão de debêntures;
d) contratação de parcerias público-privadas;
e) fundos públicos e privados;
f) orçamento da União, Estado ou Município;
g) outras formas de custeio do financiamento.
§ 2º. A ausência ou disponibilização parcial de fontes de recursos públicos previstos, além de
alterações radicais das condições econômicas que afetem as condições de oferta de crédito e
captação de recursos junto ao mercado financeiro e de capitais, implicarão desequilíbrio
econômico do contrato.
§ 3º. Haverá um PQMI a cada 4 (quatro) anos, desde que vigente o presente Contrato, sendo
que o PQMI 1 referente ao período de execução 2019-2022 compõe o Anexo VI deste
instrumento.

§ 4º. Está previsto o seguinte cronograma para a elaboração, aprovação e execução dos
PQMIS:
PQMI

Data-limite para a
Embasa propor o

Data-limite para o
Titular dos Serviços

Período de execução
do PQMI
17
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PQMI
PQMI 1

ver Anexo VI

publicar o ato de
aprovação do PQMI
ver Anexo VI

PQMI 2

30/04/2022

30/06/2022

2023-2026

PQMI 3

30/04/2026

30/06/2026

2027-2030

PQMI 4

30/04/2030

30/06/2030

2031-2034

PQMI 5

30/04/2034

30/06/2034

2035-2038

PQMI 6

30/04/2038

30/06/2038

2039-2042

PQMI 7

30/04/2042

30/06/2042

2043-2046

PQMI 8

30/04/2046

30/06/2046

2047-2048

2019-2022

§ 5º. O ÓRGÃO REGULADOR deverá disponibilizar a qualquer do povo, independentemente da
demonstração de interesse, o acesso integral de todos os PQMIs, por meio do sítio que mantém
na internet.
§ 6º. A não apresentação e avaliação dos PQMIs, dentro dos prazos estabelecidos, não afetará
a continuidade do contrato.
§ 7º. As tarifas deverão amortizar os investimentos em captações, barramentos e outras soluções
hídricas construídas ou mantidas pela EMBASA para atender o abastecimento do Município,
mesmo quando não previstas no PMSB ou Plano de Investimento.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (Do cálculo de tarifas e de outros preços
públicos). A utilização ou disponibilidade dos serviços será remunerada mediante a TARIFA
atualmente aplicada aos serviços (Anexo IV deste instrumento), sendo que os serviços
complementares ou adicionais aos serviços públicos objeto deste Contrato serão remunerados
mediante PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS , na forma definida na regulação.
§ 1º. A TARIFA remunerará todos os custos e despesas, diretos ou indiretos, para a prestação
regionalizada dos serviços, inclusive a amortização dos investimentos, depreciação, os custos
operacionais e de regulação e fiscalização dos serviços e a remuneração de capital.
§ 2º. A TARIFA mencionada no caput considerará toda a atuação da Contratada no Estado da
Bahia, de forma a assegurar a sustentabilidade e o equilíbrio econômico-financeiro da EMBASA.
§ 3º. A estrutura tarifária, a REVISÃO, o REAJUSTE das TARIFAS e de outros PREÇOS PÚBLICOS
NÃO-TARIFÁRIOS serão alterados mediante decisão do ÓRGÃO REGULADOR ou de alteração da
legislação ou dos regulamentos, sem a necessidade de se formalizar alteração ao presente
instrumento.
§ 4º. O REAJUSTE das TARIFAS e de outros preços públicos dar-se-á consoante disposição do
artigo 39 da Lei Federal n°. 11.445, de 5 de janeiro de 2007, a cada 12 (doze) meses, tendo por
data base a fixada pelo ÓRGÃO REGULADOR e ausente esta, o dia 1º de maio de cada ano,
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devendo o ato que conceder o
data de sua vigência.

REAJUSTE

ser publicado, no mínimo, 30 (trinta) dias antes da

§ 5º. Para fins de aplicação de REAJUSTE, as despesas para a prestação dos serviços serão
classificadas entre aquelas que estão sob direta gestão da EMBASA (despesas administráveis) e
as que independem desta (despesas não administráveis), como os referentes à energia elétrica,
telecomunicações e outros. A parcela de despesas não administráveis administradas será
reajustada integralmente com a variação de preços verificada no período e a parcela de despesas
administráveis será reajustada pela aplicação do ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO
CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, ou outro equivalente, nos termos em que decidir o ÓRGÃO REGULADOR.
§ 6º. A TARIFA e todas as condições econômico-financeiras deste Contrato serão revistas a cada
4 (quatro) anos, atendendo o seguinte cronograma:
Quadriênio

Data-limite para a
Embasa pleitear a
revisão ordinária

2020 – 2023
2024 – 2027
2028 – 2031
2032 - 2035
2036 – 2039
2040 – 2043
2044 - 2047
2048 - 2051

01/10/2019
01/10/2023
01/10/2027
01/10/2031
01/10/2035
01/10/2039
01/10/2043
01/10/2047

Data-limite para a
AGERSA publicar a
decisão sobre a
revisão ordinária
31/03/2020
31/03/2024
31/03/2028
31/03/2032
31/03/2036
31/03/2040
31/03/2044
31/03/2048

Data de início de
vigência da tarifa
revisada
30/04/2020
30/04/2024
30/04/2028
30/04/2032
30/04/2036
30/04/2040
30/04/2044
30/04/2048

§ 7º. Será realizada REVISÃO extraordinária de TARIFA sempre que, por fatos alheios ao controle
e influência da EMBASA, seu valor tornar-se insuficiente para amortizar integralmente e
remunerar todos os custos operacionais, de administração, de manutenção, investimentos e
expansão dos serviços.
§ 8º. Para efeito de faturamentos, usuários serão classificados em categorias de uso, na forma
da Tabela Tarifária da EMBASA, aprovada pelo ÓRGÃO REGULADOR.
§ 9º. Desde que previsto nas NORMAS DE REGULAÇÃO, grandes consumidores poderão celebrar
contratos especiais com a EMBASA em que sejam estipuladas TARIFAS diferenciadas, ouvido
previamente, em cada caso, o ÓRGÃO REGULADOR.
§ 10. A EMBASA deverá manter escrituração contábil que permita ao ÓRGÃO REGULADOR a
efetiva e permanente fiscalização dos resultados da prestação dos serviços complementares e
adicionais.
§ 11. A EMBASA poderá cobrar todos os valores de todos os serviços prestados, os débitos
vencidos e não pagos, incluindo-os nos instrumentos de cobrança disponíveis, sempre
considerados os encargos financeiros legais.
§ 12. A EMBASA poderá auferir receitas decorrentes de fontes alternativas, complementares,
acessórias ou de projetos associados consoante art. 11 da Lei Federal n°. 8.987, de 13 de
19
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fevereiro de 1995 e art. 13 da Lei Federal n°. 11.107, de 6 de abril de 2005, inclusive para fins
de previa amortização e remuneração, seja dos bens pré-existentes e/ou dos demais
investimentos realizados.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA ( Do sistema de cobrança). A EMBASA efetuará
as medições dos consumos de água ou, para os casos de não-hidrometração, estimará os
consumos e emitirá, com base em medições ou estimativas, a cobrança dos valores devidos aos
respectivos usuários, nos termos do estabelecido na Tabela Tarifária da EMBASA, aprovada pelo
ÓRGÃO REGULADOR.
§ 1º. A remuneração pela prestação de serviços públicos de esgotamento sanitário poderá ser
fixada com base no volume de água cobrado pelo serviço de abastecimento de água, ou no
volume estimado de água consumido pelo usuário, no caso dele se utilizar de fonte alternativa.
As NORMAS DE REGULAÇÃO poderão prever a instalação de medidores de vazão de esgoto, para
o fim de cálculo da remuneração devida pela utilização dos serviços de esgotamento sanitário.
§ 2º. Serão lançados nas contas de consumo dos usuários, quando for o caso, os valores
correspondentes às multas e aos serviços adicionais ou, com anuência do usuário, dos serviços
complementares.
§ 3º. A EMBASA poderá contratar empresas, instituição financeira ou não, para funcionar como
agentes arrecadadores das quantias mencionadas nesta cláusula, bem como para exercer as
funções previstas no caput.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA ( Dos recursos a serem aplicados na prestação
dos Serviços). As ampliações, expansões, implantação, melhorias, reposições, operação e
manutenção referentes aos SERVIÇOS serão custeadas pelas tarifas arrecadadas, por outros
PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS, por recursos não onerosos e por recursos de financiamento.
Parágrafo único - As metas de universalização do PLANO poderão ser alcançadas, em parte,
com recursos tarifários e com outros PREÇOS PÚBLICOS NÃO-TARIFÁRIOS de responsabilidade da
Embasa. A sua totalidade, conforme previsto no Estudo de Viabilidade Técnica e EconômicoFinanceira (EVTE), ficará condicionada ao aporte de recursos externos não onerosos à Embasa,
na forma do parágrafo 5º do Art. 39 do Decreto Federal 7.217/2010, de 21 de junho de 2010.

CLÁUSULA VIGÉSIMA (Da participação do Município e do Estado da Bahia
na captação de recursos). Além das TARIFAS e de outros PREÇOS PÚBLICOS NÃOTARIFÁRIOS, a melhoria, ampliação ou expansão dos SERVIÇOS para alcançar as metas de
universalização do PLANO poderão ser custeados com recursos do tesouro do Município de
Caraíbas e do Estado da Bahia e com recursos captados junto ao Orçamento Geral da União –
OGU e a órgãos e organismos de financiamento nacionais e internacionais.

Parágrafo único - Havendo a hipótese acima, a regulação tarifária realizada pelo ÓRGÃO
REGULADOR deverá considerar os valores investidos e as condições de repasse dos ativos
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deles resultantes, visando à MODICIDADE tarifária, quando for o caso, para o adequado cálculo
dos valores das TARIFAS e registro dos bens vinculados aos SERVIÇOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA ( Do financiamento). A EMBASA poderá
celebrar operações de crédito com o objetivo de aplicar os seus recursos na expansão ou
melhoria dos SERVIÇOS objeto deste Contrato de Programa.
§ 1º. Nas operações de crédito, poderão ser oferecidas em garantia os direitos emergentes da
prestação dos SERVIÇOS, até o limite prudencial definido pelas NORMAS DE REGULAÇÃO.
§ 2º. As NORMAS DE REGULAÇÃO estabelecerão as hipóteses em que o atraso, ou a interrupção,
no fornecimento de recursos originados em operações de crédito poderão ser consideradas como
justificativa para o descumprimento de obrigações relativas aos SERVIÇOS.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA ( Da regulação e da fiscalização dos
serviços). Compete ao ÓRGÃO REGULADOR:
I - exercer as atividades previstas pela Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, pela Lei
Estadual nº 11.172, de 1 de dezembro de 2008 e pelo Convênio de Cooperação autorizado pela
Lei Municipal nº 616 de 17 de novembro de 2016;
II - promover e zelar pelo cumprimento da Política Municipal de Saneamento Básico, bem
como pelo atendimento ao previsto na legislação e regulamentos federais e estaduais;
III - estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos SERVIÇOS e para a satisfação
dos usuários;
IV - reajustar e, após processos de consulta e audiência pública e a oitiva de órgão colegiado
de controle social, revisar as TARIFAS , de modo a permitir a sustentabilidade econômicofinanceira da prestação dos SERVIÇOS, observada a MODICIDADE tarifária;
V - garantir o cumprimento das condições e metas estabelecidas pelo planejamento dos
SERVIÇOS;
VI - prevenir e reprimir o abuso do poder econômico, ressalvada a competência dos órgãos
integrantes do Sistema Nacional de Defesa da Concorrência;
VII - atuar em cooperação com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública
Municipal;
VIII - editar normas que disciplinem a execução e interpretação dos dispositivos do presente
Contrato de Programa e dos dele dependentes ou derivados;
IX - estipular parâmetros, critérios, fórmulas, padrões ou indicadores de mensuração e aferição
da qualidade dos SERVIÇOS e do desempenho da EMBASA, zelando pela sua observância e pela
promoção da UNIVERSALIDADE, CONTINUIDADE, REGULARIDADE, SEGURANÇA, ATUALIDADE
e EFICIÊNCIA, bem como CORTESIA em sua prestação e MODICIDADE TARIFÁRIA;
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X - fiscalizar a prestação dos SERVIÇOS, e ter acesso às informações necessárias para esse fim,
tais como dados referentes à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e
financeiros desses SERVIÇOS ;
XI - aplicar as sanções pertinentes, previstas na legislação e regulamentação, inclusive na Lei
Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e na Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007;
XII - executar as atividades que lhe tenham sido delegadas, dirimindo, em sede administrativa,
as divergências eventualmente existentes, podendo se valer de auxílio técnico especialmente
designado;
XIII - fiscalizar o presente Contrato de Programa, inclusive quanto ao cumprimento das
disposições dos respectivos PLANOS de saneamento básico;
XIV - estabelecer os prazos e critérios necessários à preservação das condições mínimas de
manutenção da saúde a serem observados pela EMBASA em caso de interrupção ou restrição do
fornecimento de água por inadimplência de estabelecimentos de saúde, de instituições
educacionais e de internação coletiva de pessoas e de usuário residencial de baixa renda
beneficiário de TARIFA social.
§ 1º. A fiscalização a ser exercida pelo ÓRGÃO REGULADOR abrangerá o acompanhamento das
ações da EMBASA nas áreas técnica, operacional, contábil, econômica, financeira, tarifária e de
atendimento aos usuários.
§ 2º. As reclamações individuais de usuários feitas diretamente ao MUNICÍPIO ou ao ÓRGÃO
REGULADOR deverão ser notificadas em 15 (quinze) dias à EMBASA, para que esta, em prazo
igual, apresente sua manifestação.
§ 3º. O ÓRGÃO REGULADOR, em contrapartida às suas funções de regulação e fiscalização,
fará jus à remuneração correspondente de 0,5% (cinco décimos por cento) do total arrecadado
no Município, com a exclusão dos incidentes sobre o faturamento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA ( Dos procedimentos que garantam
transparência da gestão econômica e financeira de cada serviço). A EMBASA
publicará relatório anual informando o investido e o arrecadado no MUNICÍPIO, atendendo aos
critérios seguintes:
Período de competência
Janeiro a dezembro

Data-limite para divulgação do relatório
Até 30 de abril

Parágrafo único - Os relatórios mencionados no caput deverão ser encaminhados ao ÓRGÃO
REGULADOR e ao MUNICÍPIO e publicados no sítio da EMBASA na internet.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA ( Do controle social). Cabe ao MUNICÍPIO
instituir e regular o funcionamento de fórum próprio ao exercício do controle social, disposto
no artigo 47 da Lei Federal nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007.
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§ 1º. Na forma da lei, o exercício do controle social contará com representantes do
MUNICÍPIO, do ÓRGÃO REGULADOR, da EMBASA e da sociedade civil.
§ 2º. O fórum instituído pelo MUNICÍPIO para a efetivação do controle social da prestação de
SERVIÇOS públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário contará com acesso às
informações e documentos na forma prevista na legislação e neste Contrato, atendendo a
solicitações não inferiores a 15 (quinze) dias.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA ( Da Comissão Especial). Os SERVIÇOS serão
anualmente fiscalizados por COMISSÃO ESPECIAL, formada por dois representantes do
MUNICÍPIO, por dois representantes da EMBASA e dois representantes dos usuários, sendo
um deles dos usuários industriais e comerciais.
Parágrafo único - Os critérios e forma de escolha dos representantes dos usuários mencionados
no caput, bem como o período anual de fiscalização, serão disciplinados por
NORMA DE REGULAÇÃO .

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA ( Da proteção ambiental e dos recursos
hídricos). O MUNICÍPIO poderá exigir que a EMBASA, na vigência deste instrumento,
providencie, de acordo com o planejamento realizado pelos órgãos competentes, medidas
preventivas e/ou corretivas do meio ambiente e dos recursos hídricos, em decorrência da
prestação dos SERVIÇOS, inclusive por intermédio de novas obras e serviços não previstos no
PQMI.
§ 1º. A EMBASA deverá submeter-se a todas as medidas adotadas pelas autoridades municipais,
estaduais e federais com poderes de fiscalização do meio ambiente e dos recursos hídricos.
§ 2º. Não configura inadimplência contratual a inexecução de SERVIÇOS e obras a cargo da
EMBASA quando motivada:
I - pela não-liberação tempestiva de licenças ambientais ou de outorgas de direito de uso dos
recursos hídricos;
II - por demora do Judiciário no trâmite de desapropriações, servidões ou ocupações
temporárias.
§ 3º. No caso do § 2º, o ÓRGÃO REGULADOR deverá deferir prorrogação de prazos para
realização de metas e objetivos previstos neste instrumento.
§ 4º. Caso exigências ambientais não previstas venham alterar de forma relevante o equilíbrio
econômico-financeiro deste Contrato, será este recomposto mediante REVISÃO extraordinária.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA (Dos riscos). Os riscos inerentes ou derivados
da execução deste Contrato serão da Embasa ou do Município.
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Parágrafo único - Durante o prazo de vigência do presente Contrato deverá ser mantida a
efetiva cobertura dos riscos inerentes à execução das atividades relacionadas à prestação dos
SERVIÇOS objeto deste Contrato, nos termos e condições disciplinadas nas NORMAS DE
REGULAÇÃO.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA ( Das penalidades e de sua forma de
aplicação). A falta de cumprimento, por parte da EMBASA, de qualquer cláusula deste
Contrato de Programa e das NORMAS DE REGULAÇÃO, sem prejuízo do disposto nas demais
cláusulas, poderá ensejar a aplicação das seguintes penalidades:
I - advertência e
II - multa,
§ 1º. A penalidade no inciso “I” e a multa prevista no inciso “II”, respeitados os limites
previstos, serão aplicadas segundo a gravidade da infração.
§ 2º. No caso de a EMBASA reincidir em conduta alvo de multa, ficará sujeita, já na segunda
infração e daí por diante, à aplicação de sanção em valor dobrado, na forma estabelecida nas
NORMAS DE REGULAÇÃO.
§ 3º. As multas pecuniárias decorrentes de infrações às Cláusulas deste Contrato de Programa
ou de obrigações inerentes à prestação dos SERVIÇOS serão fixadas em conformidade com os
parâmetros propostos pelo ÓRGÃO REGULADOR, e as NORMAS DE REGULAÇÃO poderão
evidenciar as hipóteses de incidência e fixar o procedimento para a apuração de eventuais
infrações e para a aplicação das penalidades.
§ 4º. O simples pagamento da multa não eximirá a EMBASA da obrigação de sanar a falha ou
irregularidade a que deu origem.
§ 5º. Cabe ao ÓRGÃO REGULADOR regulamentar as hipóteses autorizantes de intervenção e
caducidade, constantes os artigos 32 e 35, inciso III da Lei Federal n°. 8.987 de 13 de fevereiro
de 1995.
§ 6º. O procedimento administrativo para a aplicação das penalidades assegurará direito à ampla
defesa e contraditório à EMBASA e terá início com a lavratura da Notificação de Infração, pelo
agente responsável pela fiscalização, do qual constará tipificação da conduta, norma violada,
sendo instruído com respectivo laudo de constatação técnica, que indicará métodos e critérios
técnicos de aferição utilizados.
§ 7º. A prática de duas ou mais infrações pela EMBASA poderá ser apurada em um mesmo
auto de infração.
§ 8º. Ao final do processo administrativo e confirmada a penalidade, os efeitos dela advindos
serão os seguintes:
I - no caso de advertência, anotação nos registros da EMBASA junto ao ÓRGÃO REGULADOR;
II - em caso de multa pecuniária, obrigação de pagamento dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notificação de decisão irrecorrível pela EMBASA;
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III - a reparação pecuniária devida ao usuário, decorrente de reclamação será feita em até 30
(trinta) dias, contados do recebimento pela EMBASA da notificação de decisão procedente
irrecorrível.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA ( Da intervenção). Sem prejuízo das penalidades
cabíveis e das responsabilidades incidentes, o MUNICÍPIO, nos termos do artigo 32 e seguintes
da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, poderá intervir, excepcionalmente, e a
qualquer tempo, na exploração dos SERVIÇOS objeto deste Contrato, com o fim de assegurar
sua adequada prestação, bem como fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e
legais pertinentes.
§1º. A intervenção se dará por ato próprio e específico do poder concedente, com a indicação
de prazo, objetivos e limites da medida, devendo ser instaurado, em 30 (trinta) dias contados do
ato que determinar a intervenção, o indispensável procedimento administrativo.
§ 2º. Se o procedimento administrativo referido no § 1º acima não estiver concluído em 180
(cento e oitenta) dias, considerar-se-á inválida a intervenção, devolvendo-se à EMBASA a
administração dos SERVIÇOS, sem prejuízo de indenização que lhe seja devida.
§ 3º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e
regulamentares, será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à
EMBASA, sem prejuízo do direito de indenização devida.
§ 4º. Cessada a intervenção, se não for extinto o Contrato, a administração do serviço será
devolvida à EMBASA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos
atos praticados durante a sua gestão.
§ 5º. Cabe ao ÓRGÃO REGULADOR regulamentar as hipóteses autorizantes e o devido
procedimento administrativo para a intervenção.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA ( Da extinção do contrato). A extinção do presente
Contrato ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - advento do termo contratual;
II - rescisão decorrente de grave inadimplência contratual;
III – dissolução;
IV - privatização da EMBASA, ou outra forma pela qual ela deixar de integrar a Administração
Indireta do Estado da Bahia;
V - encampação, mediante lei municipal autorizativa, desde que haja pagamento prévio das
indenizações devidas;
VI - mútuo acordo.
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§ 1º. Na hipótese de extinção do presente Contrato de Programa com fulcro no inciso V do
caput desta Cláusula, sem que a EMBASA tenha concorrido com culpa ou dolo, a indenização
devida pelo MUNICÍPIO à EMBASA será no valor equivalente ao apurado e certificado pelo
ÓRGÃO REGULADOR na forma prevista no § 2º do artigo 42 da LNSB, acrescida do valor
equivalente a 30% (trinta por cento) deste mesmo saldo, referente aos investimentos em curso
e ainda não reconhecidos pelo ÓRGÃO REGULADOR, atualizados monetariamente pelo IPCA
até a data em que os serviços forem retomados pelo Contratante, bem como de juros de mora a
razão de 2% (dois por cento) ao mês, calculados pro rata dies.
§ 2º. Caso o MUNICÍPIO não tenha meios de realizar o pagamento prévio das indenizações
previstas no § 1º, a EMBASA poderá ceder o direito referente a este crédito para o Estado da
Bahia, que poderá utilizar de todos os meios de cobrança admitidos no Direito, inclusive o
previsto no artigo 160, parágrafo único, inciso I, da Constituição Federal, também no que se
refere ao Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).
§ 3º. A EMBASA permanecerá prestando os SERVIÇOS nas mesmas bases deste Contrato de
Programa, enquanto necessário para assegurar a observância do princípio da CONTINUIDADE do
serviço público e os direitos dos usuários.

CLAUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA ( Dos bens reversíveis). Integram os
todos os bens e direitos pré-existentes a este Contrato de Programa, afetados e
indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS, bem como aqueles adquiridos ou construídos na
vigência do presente instrumento.
SERVIÇOS

§ 1º. O MUNICÍPIO é o proprietário dos bens mencionados no caput, os quais estarão gravados
pelo direito de exploração da EMBASA no prazo de vigência deste Contrato.
§ 2º. No exercício de seus direitos de exploração a EMBASA zelará pela integridade dos bens
vinculados à prestação dos SERVIÇOS, reformando-os, substituindo-os, conservando-os,
operando-os e mantendo-os em suas condições normais de uso, de tal maneira que, mesmo após
a extinção deste Contrato, encontrem-se em seu estado normal de utilização, excetuado o
desgaste normal proveniente de seu funcionamento.
§ 3º. Os bens e direitos afetados ou indispensáveis à prestação dos SERVIÇOS não poderão ser
alienados ou onerados pela EMBASA sem prévia anuência do MUNICÍPIO, e comunicação ao
ÓRGÃO REGULADOR, permanecendo vinculados à prestação dos SERVIÇOS, mesmo na hipótese
de extinção deste Contrato.
§ 4º. Não serão admitidas atividades que deteriorem os bens vinculados aos
agentes poluidores de qualquer natureza.

SERVIÇOS

por

§ 5º. Os prazos dos eventuais contratos celebrados pela EMBASA, que envolvam a exploração
comercial dos bens afetos ou vinculados aos SERVIÇOS não poderão ultrapassar o prazo previsto
na regulação e do presente Contrato.
§ 6º. Fica assegurado à EMBASA o direito de recuperar os investimentos realizados para
aquisição ou produção de bens reversíveis mediante as receitas emergentes da prestação dos
SERVIÇOS, ficando o MUNICÍPIO responsável por eventuais saldos não amortizados.
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§ 7º. Não gerarão créditos perante o MUNICÍPIO o bem adquirido ou produzido sem ônus para
a EMBASA, tais como os decorrentes do parcelamento do solo urbano ou os adquiridos por
doação ou com recursos do próprio MUNICÍPIO, inclusive os obtidos mediante transferências
voluntárias da União ou do Estado.
§ 8º. Os investimentos realizados pela EMBASA, os valores amortizados pelas receitas
emergentes da prestação dos SERVIÇOS e os respectivos saldos serão anualmente auditados e
certificados pelo ÓRGÃO REGULADOR.
§ 9º. Os créditos devidamente certificados poderão constituir garantias de empréstimos à
EMBASA, desde que contratados para viabilizar investimentos previstos no PQMI.
§ 10º. NORMAS DE REGULAÇÃO disciplinarão o disposto nesta Cláusula.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA ( Da reversão dos bens). Na extinção do
Contrato extinguem-se os direitos de exploração da EMBASA sobre os bens afetados pela
prestação dos SERVIÇOS, permanecendo estes sob a gestão da EMBASA enquanto incumbir a
esta manter a CONTINUIDADE dos SERVIÇOS.
§ 1º. Na data de extinção do contrato os saldos relativos aos investimentos não amortizados
pelas receitas emergentes da prestação dos SERVIÇOS serão imediatamente exigíveis, passando
a incidir correção monetária mediante aplicação do IPCA – IBGE, bem como juros de mora a
razão de 2% (dois por cento) ao mês, calculados pro rata dies.
§ 2º. Fica facultado ao MUNICÍPIO, mediante decisão unilateral, prorrogar o prazo de vigência
deste Contrato, com o objetivo de propiciar receitas que venham a amortizar integralmente o
valor mencionado no § 1º.
§ 3º. Obriga-se a EMBASA a entregar os bens afetados pelo serviço em condições regulares de
operacionalidade, utilização e manutenção, sem prejuízo do normal desgaste resultante do seu
uso, inteiramente livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA ( Da alteração bilateral do Contrato
de Programa). A EMBASA e o TITULAR DOS SERVIÇOS, de comum acordo, poderão alterar
obrigações previstas no presente Contrato de Programa, que deverão ser previamente
comunicadas ao ÓRGÃO REGULADOR.
Parágrafo único - Somente poderá ser realizado aditamento ao presente Contrato mediante
decisão do ÓRGÃO REGULADOR, que reconheça que a alteração pretendida exige acréscimo,
supressão ou alteração do Contrato de Programa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA ( Da publicação e registro deste
Contrato de Programa). Dentro de vinte dias em que se seguirem a assinatura deste
Contrato de Programa, o MUNICÍPIO e a EMBASA providenciarão a sua publicação mediante
extrato na imprensa oficial e nos sítios que mantém na internet.
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§ 1º. A EMBASA deverá encaminhar cópia autêntica do Contrato ao ÓRGÃO REGULADOR.
§ 2º. Tanto o MUNICÍPIO como a EMBASA deverão arquivar via autêntica do presente
instrumento.

CLAUSULA TRIGÉSIMA QUINTA (Da Mediação). Qualquer controvérsia
decorrente da interpretação, da execução ou da extinção do presente contrato será resolvida por
mediação, cujo procedimento será processado pelo Comitê de Mediação, a ser instituído e
coordenado pelo Órgão Regulador.
§ 1º. A instauração da mediação será comunicada formalmente à EMBASA e ao MUNICÍPIO que,
no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação, indicarão seus
representantes junto ao Comitê de Mediação.
§ 2º. O Comitê de Mediação, fundamentado nos documentos e estudos oferecidos pelas partes,
proporá solução amigável não vinculante, cuja aceitação findará a controvérsia debatida.
§ 3º. A mediação será considerada prejudicada se:
I - a parte se recusar a participar do procedimento;
II - não houver indicação do representante no prazo pactuado;
III - a apresentação da proposta do Comitê de Mediação exceder o prazo máximo de 90
(noventa) dias, contados da data da sua efetiva constituição.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA ( Do Foro). As divergências surgidas em razão
do presente Contrato, caso não dirimidas por meio da mediação, serão submetidas ao Foro
previsto na alínea ‘j’, do inciso I, do art. 123, da Constituição do Estado da Bahia, caso sejam
conexas às estabelecidas no Convênio de Cooperação entre Entes Federados, e ao Foro da
Capital do Estado da Bahia, para as que não possuam tal conexão.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA (Das disposições gerais). Integram o
presente instrumento os seguintes documentos:
I – Plano Setorial de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;
II – Estudo de Viabilidade Técnica e Econômico-Financeira - EVTE;
III – Convênio de Cooperação entre Entes Federados;
IV – Tarifa atualmente aplicada aos serviços;
V – Plano de Metas;
VI – Plano Quadrienal de Metas e Investimentos - PQMI 1.
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E, por estarem de acordo, as PARTES assinam o presente contrato, em 03 (três) vias, de igual
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Caraíbas,

de

de

.

MUNICÍPIO DE CARAÍBAS

.............................................................................................
Jones Coelho Dias

Prefeito Municipal

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

..................................................................
José Ubiratan Cardoso Matos
Diretor de Operação do Interior

..................................................................
Rogério Costa Cedraz
Presidente

Testemunhas:
CPF nº:
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
ATA DE REGISTRO PREÇOS COM FORÇA CONTRATUAL Nº 003/2020:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA

Pregão Presencial nº 003/2020
Processo Administrativo Nº 012/2020
Validade: 12 (DOZE) MESES, preservada a ressalva legal (art. 57) em aplicação
subsidiária da Lei 8.666/93.
Vigência: 12/02/2020 a 12/02/2021

ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA E/OU FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, QUENTINHAS E PRATOS
FEITOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE
CONDEÚBA.

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, na sede PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA/BA, situada na Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, nº
53-A – Centro, CEP: 46.200-000 – Condeúba – BA, representada seu Prefeito o SR.
SILVAN BALEEIRO DE SOUSA, inscrito no CPF sob o nº 915.578.285-04 e as
empresas qualificadas abaixo, nos termos da Lei federal nº 8.666/93, com as
alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto
Municipal nº 14/2017, Decreto Federal nº. 7.892/2013 de 23/01/2013, Decreto Federal
nº 8.250/2014 e das demais normas aplicáveis à espécie e ainda regulamento local,
resolvem efetuar o registro de preços, conforme decisão alcançada pela
ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO, ambas do Processo Administrativo nº 012/2020,
referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2020. Os preços
registrados constam da planilha de preços (ata de abertura da sessão) em anexo,
devendo-se observar quanto aquisição, as seguintes cláusulas e condições:

1. DO OBJETO:
A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o registro de preços para futura
e eventual contratação de pessoa jurídica e/ou física para prestação de serviços
com fornecimento de refeições, quentinhas e pratos feitos para atender as
necessidades das secretarias municipais de Condeúba, na forma, quantitativo e
nas condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, Termo de Referência, na
Proposta de Preços, os quais são parte integrante deste instrumento de compromisso,
negociação por item e adjudicação por item, os quais permanecerão disponíveis,
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conforme condições exigidas, para execução do objeto registrado sempre que
demandado na forma do contrato individual e/ou instrumento congêneres, nota de
empenho, Ordem de Compra, a ser firmado quando do chamamento, com base na Ata
de Registro de Preços, sem prejuízo da possibilidade de aplicação das ressalvas
legais, inclusive as de aplicação subsidiária.
2. DA ADMINISTRAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS:
2.1. A Administração ou gerenciamento desta Ata caberá à Equipe Gerenciadora do
Sistema de Registro de Preços, sob anuência da Prefeitura Municipal de Condeúba/BA,
que será exercida pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.
3. DA FORMA DE REQUISIÇÃO:
3.1. Da Requisição:
A Administração/Órgão solicitante deverá emitir Ordem de Compra (OC) ou
Autorização de Fornecimento (OF), empenho ou ainda instrumento equivalente,
contendo quantidade, discriminação do objeto, preço unitário e, quando for o caso
preço total e prazo para atendimento, Nota de Empenho que será emitida a favor do
detentor da Ata de Registro de Preços, depois de consulta ao órgão gerenciador.
3.2. Na OC ou OF ou documento equivalente deverá está declarado a Dotação
Orçamentária que suportará a despesa, contendo pelo menos a Fonte, a Classificação
Funcional e o Elemento de Despesa.
3.3. De posse dos documentos acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no
Edital, adimplirá a condição assumida, a contar do Recebimento da OC ou OF e da
Nota de Empenho, ou em outro prazo mediante anuência da contratante, conforme
consta seja o caso.
3.4. Os órgão e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro
de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão
consultar o Órgão Gerenciador da ata para manifestação sob a possibilidade de
adesão. (§ 1º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013).
3.5. Os Órgãos vinculados a Prefeitura Municipal de Condeúba/BA, poderão utilizar-se
do presente Registro de Preços, conforme art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013,
sendo vedada a aquisição dos itens a preços superiores aos registrados. Os órgãos da
Administração Pública Municipal deverão notificar a Prefeitura Municipal de Condeúba
os casos de licitações com preços superiores aos registrados.
3.6. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade
da administração pública que não tenha participado do certame, mediante prévia
anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e
respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas no Decreto Federal nº
7.892/2013 e na Lei Federal nº 8.666/1993.
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3.7. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente
de adesão, desde de que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrente
da Ata de Registro de Preços, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes. (§ 2º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013).
3.8. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou
entidade, a cem por cento do quantitativo do item do instrumento convocatório e
registrado na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos
Participantes. (§ 3º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013).
3.9. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de
Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem. (Art. 22, § 4º do Decreto Federal nº
7.892/2013).
3.10. Após autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante, deverá efetivar
a aquisição ou contratação em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da
ata, conforme § 6º do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/2013, salvo previsão contida
no Inciso XI inserida no art. 5ª do Decreto Federal nº 8.250/2014.
3.11. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento
pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e aplicação, observada a
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do
descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações,
informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador. (§ 7º do art. 22 do Decreto Federal
nº 7.892/2013).
3.12. A contratada deverá manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigida na licitação.
3.13. Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, do contrato ou instrumento
congênere (nota de empenho, Ordem de compra), a fiscalização será exercida por um
representante da contratante, ao qual competirá registrar em relatório todas as
ocorrências e as deficiências verificadas e dirimir as dúvidas que surgirem durante sua
vigência, de tudo dando ciência a administração.
4. DO OBJETO:
4.1. O objeto a ser prestado deverá estar em total conformidade com as exigências
constantes do edital, seus anexos, Termo de Referência, Proposta de Preços e desta
Ata de Registro de Preços e com os preços e quantitativos registrados no quadro que
integra esta Ata de Registro de Preços.
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ITEM 1 - REFEIÇÕES SEDE (ITEM EXCLUSIVO)

Licitante

CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 19.888.979/0001-04

Valor

R$ 62.775,00

ITEM 2 - QUENTINHAS SEDE (ITEM EXCLUSIVO)

Licitante

RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 05.074.016/0001-62

Valor

R$ 35.610,00

ITEM 3 - PRATO FEITO SEDE (ITEM EXCLUSIVO)

Licitante

RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 05.074.016/0001-62

Valor

R$ 25.040,00

ITEM 4 - REFEIÇÕES DISTRITO DO ALEGRE (ITEM EXCLUSIVO)

Licitante

CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 19.888.979/0001-04

Valor

R$ 18.096,00

ITEM 5 - QUENTINHA DISTRITO DO ALEGRE (ITEM EXCLUSIVO)

Licitante
CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 19.888.979/0001-04

Valor
R$ 10.096,00

5.0. DO REGISTRO DE PREÇOS E VALIDADE DA ATA:
5.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a Prefeitura Municipal de
Condeúba/Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e a(s) Detentora(s),
terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura deste instrumento e
publicação na forma de extrato parcial no DOM.
5.2. O prazo de validade da ata de registro de preços não será superior a doze meses,
incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº
8.666, de 1993. (Art. 12 do Decreto nº 7.892/2013)
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5.3. A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no atendimento do interesse
público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o caso prossiga
na execução da ata, pelo período de até 30 (trinta) dias, a fim de evitar brusca
interrupção do fornecimento e/ou compra do objeto, no caso de suspensão justificada
de pagamentos conforme dispõe inciso XV do art. 78 da Lei 8.666/93. A Ata de
Registro de Preços poderá ser dada força de contrato por conter as cláusulas
essenciais exigidas pelo art. 55 da Lei 8.666/93 em aplicação subsidiária.
5.4. A Ata de Registro de Preços, quando for o caso, será feito o registro dos licitantes
que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais aos dos licitantes vencedor
na sequência da classificação do certame, excluído o percentual referente à margem
de preferência, quando couber e quando o objeto não atender aos requisitos previstos
no art. 3º da Lei Federal nº 8.666/1993.
5.5. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de
Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de
1993. (§ 1º do art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013).
5.6. A vigência dos contratos decorrente do Sistema de Registro de Preços será de 12
meses, observado o disposto no art. 57 da Lei Federal nº 8.666 de 1.993. (§ 2º do art.
12 do Decreto Federal nº 7.892/2013).
5.7. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados,
observado o disposto no art. 65 da Lei Federal nº 8.666 de 2013. (§ 3º do art. 12 do
Decreto Federal nº 7.892/2013).
5.8. O contrato decorrente do Sistema de Registro de Preços deverá ser assinado no
prazo de validade da Ata de Registro de Preços (§ 4º do art. 12 do Decreto Federal nº
7.892/2013).
5.9. Durante o prazo de validade desta ata de registro de preços a Prefeitura Municipal
de Condeúba, não será obrigado a adquirir o objeto da ata, cujo os preços foram
registrados, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, sendo assegurado aos beneficiários do registro a preferência de
fornecimento em igualdade de condições. (Art. 16 do Decreto Federal nº 7.892/2013).
6. FORMA DE FORNECIMENTO:
6.1. O atendimento das demandas será realizado mediante expedição da Ordem de
Compra - OC ou Autorização de Fornecimento – OF, Empenho, emitido conforme sua
necessidade podendo ainda ser firmado Contrato Administrativo individual para
fornecimento e/ou compra de acordo com a legislação vigente.
7. DO PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será feito por crédito em conta corrente no Banco do Brasil – BB, até
o 30º (trigésimo) dia a contar da data em que for atestado o fornecimento definitivo pelo
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Setor competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA mediante
apresentação da respectiva nota fiscal ou nota fiscal-fatura, ou após a sua
representação, sanadas as irregularidades constatadas.
7.2. Para efeito de pagamento, a Contratada deverá apresentar à Prefeitura Municipal
de Condeúba os documentos abaixo relacionados:
a) Certidão Negativa de Débitos Tributários Federais, devidamente atualizada, quando
couber;
b) Certidão Negativa de Débitos Tributários Estaduais, devidamente atualizada, quando
couber;
d) Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipais, devidamente atualizada,
quando couber;
e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, devidamente atualizada, quando couber;
b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS
fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado, quando
couber.
7.3. Nenhum pagamento será efetuado à Licitante enquanto pendente de liquidação,
qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência,
sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária
(quando for o caso).
7.4. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte
procedimento:
a) A multa será descontada no valor total do respectivo contrato; e
b) Se o valor da multa for superior ao valor devido pelo fornecimento dos
produtos/serviços correspondente ao objeto do Edital, responderá o contratado pela
diferença a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
8.0. DO CHAMAMENTO PARA RETIRADA DO CONTRATO OU INSTRUMENTOS
EQUIVALENTES:
8.1. Os chamamentos para contratação individual dar-se-á pelo órgão gerenciador
depois de consultado o respectivo registro.
8.2. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser
convidadas a firmar contratações mediante autorização da PREFEITURA MUNICIPAL
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DE CONDEÚBA, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as
determinações contidas na legislação pertinente.
8.3. O contrato individual será sempre representado pelo instrumento próprio, Nota de
Empenho, ou instrumento equivalente, e a sua celebração será formalizada pelo
recebimento ou retirada do documento por parte da detentora de preços na Ata Geral
de Registro.
8.4. O(s) fornecedor (es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência do
Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital;
8.5. Será de responsabilidade do concorrente que tiver seus preços registrados, o ônus
resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas em decorrência de
danos ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigandose ainda por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe
venham a ser atribuídas por força de lei, relacionados com o cumprimento do presente
edital e com as obrigações assumidas na Ata Geral de registro de preços.
9.0. DAS PENALIDADES:
9.1. A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar a Ata de registro de
preços, aceitar ou retirar a nota de empenho, dentro do prazo estabelecido pela
Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitandoa as penalidades legal estabelecidas.
9.2. No caso de inexecução total ou parcial do objeto da licitação a PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à licitante
vencedora as seguintes sanções:
9.2.1- Advertência.
9.2.2 - Multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência de
fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste Edital, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, recolhida no prazo máximo de
15 (quinze) dias corrida, uma vez comunicada oficialmente.
9.2.3 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho, no caso
de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze)
dias corridos, contado da comunicação oficial.
9.2.4 - Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
9.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
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concedida sempre que a licitante ressarcir a PREFEITURA MUNICIPAL DE
CONDEÚBA pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem anterior.
9.4 - As multas a que se referem os subitens anteriores serão descontadas dos
pagamentos devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA ou cobradas
diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser aplicadas
cumulativamente com as demais sanções previstas neste tópico.
10.0 – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:
10.1. A contratação será de inteira responsabilidade e iniciativa da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cabendo à mesma todos os atos burocráticos
processuais indispensáveis a uma regular administração, em comum acordo com os
detentores de preços registrados.
10.2. A demandada ficará obrigada a honrar o compromisso assumido observando
todas as disposições e exigências do Edital ao qual se encontra vinculado.
10.3. Por ocasião do adimplemento da condição a demandada deverá descrever no
comprovante respectivo, a data, o nome, o cargo, a assinatura e o número do Registro
Geral (RG) ou outro documento de identificação oficial do servidor do Contratante
responsável pelo recebimento.
10.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual ou instrumento congênere, o
Contratante poderá:
a) - rejeitá-lo no todo ou em parte;
a.1) - Na hipótese de falha no fornecimento, a Contratada deverá atender a demanda
no prazo estipulado no edital contados da notificação por escrito, mantido o preço
inicialmente contratado;
b) - Outro prazo poderá ser acordado, desde que não reste prejuízo para a
Administração.
10.5. Os produtos objeto desta licitação deverão ser acondicionados conforme praxe do
fabricante, devendo garantir proteção durante transporte e estocagem, constar
identificação do produto e demais informações exigidas na legislação em vigor.
10.6. As entregas dos produtos/serviços serão realizadas diariamente ou
semanalmente, conforme cronograma de entrega realizado pela Secretaria Municipal
da Administração e Planejamento. As embalagens devem estar livres de imperfeições e
de danos.

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 61

Página 62

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

18 de Fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80

10.7. Os alimentos devem apresentar data de validade de no mínimo 5 meses, após a
entrega, exceto os produtos perecíveis. Produtos que apresentem intervalo menos que
5 meses, entre data de fabricação e data de validade, serão examinados e aprovados
pela nutricionista;
10.8. Em nenhuma hipótese serão recebidos alimentos que não atendam o padrão de
qualidade exigido e a descrição correta do produto (mencionada nos cronogramas de
entregas e nos editais pertinentes).
10.9. O fornecedor tem o dever de fornecer nota fiscal a cada entrega e encaminhá-la,
juntamente com o termo de recebimento assinado pela direção de cada escola, para a
Prefeitura Municipal.
11.0. DO ATO DE REAJUSTE E DA REVISÃO:
11.1 Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do
Registro, admitida revisão quando houver desequilíbrio de equação econômicofinanceiro inicial à Ata Geral, nos termos da legislação que rege a matéria.
11.2 Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os
encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração do
fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do
contrato na hipótese de sobre viverem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou
ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea
econômica extraordinária e extracontratual, poderá ocorrer a repactuação do valor
contratado e/ou registrado.
11.3 Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis
com os preços de mercado, independente de provocação de parte da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que
temporária, a detentora obriga-se a comunicar a Prefeitura o novo preço que substituirá
o então registrado, podendo esta agir de ofício, o que será motivo de abertura de
processo administrativo individual.
11.4. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de
mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tenha
recebido indevidamente.
11.5. Os preços registrados poderão ser revistos obedecidas as disposições contidas
nos arts. 17 a 19 do Decreto Federal nº 7.892/2013.
12.0. RESCISÃO DA ATA GERAL DE REGISTRO DE PREÇOS:
A Ata Geral de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante
descritas:
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12.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:
12.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de
Preços;
12.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços
ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não
aceitar sua justificativa.
12.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do
Registro de Preços;
12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato
decorrente deste instrumento de registro;
12.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado
e a detentora não aceitar sua redução;
12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado pela
Administração;
12.1.7. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições
de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
12.1.8. A comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no
item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de
recebimento à Detentora, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao
registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no DOM, pelo menos por uma vez,
considerando-se cancelado o preço registrado 01 (um) dia após a publicação.
12.1.9. Fica estabelecido que a detentora da ata deverá comunicar imediatamente a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA através da Equipe que gerencia o Sistema
de Registro de Preços qualquer alteração ocorrida no endereço, telefone, conta
bancária e outras julgáveis necessárias para o recebimento de correspondência e
outros documentos, não responsabilizando-se a Administração licitadora por
informações indevidas.
12.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilitada de cumprir as exigências da Ata Geral de Registro de Preços, sem
prejuízos das sanções cabíveis.
12.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação
das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.
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12.2.2. A rescisão ou suspensão do fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso
XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada expressamente a
contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
12.3. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem de classificação, as
demais licitantes classificadas, para assumirem o fornecimento dos produtos/serviços
da Ata Geral de Registro de Preços, desde que por impedimento das vencedoras que
detenham preços registrados mantidas as demais condições da Ata de Registro e os
preços contratados sejam compatíveis com os de mercado.
12.4. O registro do fornecedor será cancelado quando descumprir as condições da ata
de registro de preços, não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável, não aceitar reduzir o
seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no
mercado ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
13.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
13.1. Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital e Anexo do Pregão a ser realizado pela Prefeitura.
13.2. Efetuar a entrega dos bens/materiais em perfeitas condições, no prazo e local
indicado pela Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, fabricante e outras informações pertinente ao objeto licitado.
Ficando ciente que o não cumprimento do prazo de entrega estabelecido no Edital e
neste Termo de Referência, a Administração chamará o licitante melhor classificado no
cadastro de reserva para fazer a entrega dos materiais, sem qualquer comunicação ao
licitante detentor.
13.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de
acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº
8.078, de 1990);
13.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, os bens com avarias ou defeitos;
13.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao
objeto da presente licitação;
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13.6. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação;
13.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato ou
em legislação específica;
13.8. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;
13.9. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução
do contrato.
13.10. Em tudo agir, segundo as diretrizes e legislação específica, cumprindo
rigorosamente a legislação fiscal e trabalhista.
13.11. Entregar e transportar os bens/materiais de acordo com a legislação do objeto
licitado;
14.0. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
14.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são
obrigações da Prefeitura Municipal de Condeúba:
14.1.1. Efetuar o registro do preço negociado e firmar a correspondente Ata de Registro
de Preços, contrato individual, autorização de compras, empenho, conforme seja o
caso;
14.1.2. Efetuar o pagamento ao detentor do preço, quando da sua contratação, os
prazos e as condições estipuladas em Edital e neste Anexo I.
14.1.3. Promover por meio de servidor(es) especialmente designado, o
acompanhamento e a fiscalização da Ata ou contrato sob os aspectos quantitativos e
qualitativos, dando aceite observando o detalhamento contido neste Anexo I ou
devolvendo para substituição, os que porventura não atenderem as descrições e
especificações exigidas, sem ônus para a CONTRATANTE.
14.1.4. O recebimento do objeto solicitado deverá ser por meio da apresentação do
formulário próprio (Ordem de Compra/OF), empenho, devidamente assinado por
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servidor responsável designado junto ao setor competente, como comprovação da
efetiva execução do objeto.
14.1.5. Proporcionar à empresa contratada as facilidades necessárias a fim de que a
adjudicatária/contratada possa entregar os produtos/serviços a contento;
14.1.6. Fornecer ao licitante todas as informações relacionadas com o objeto conforme
descrições e especificações deste Anexo I;
14.1.7. Manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à entrega do objeto, em
especial, aplicação de sanções, alterações e revisões da mesma;
14.1.8. Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de
Preços;
14.1.9. Promover o gerenciamento da Ata de Registro de Preços e o controle dos
preços registrados, efetuando as necessárias atualizações sob responsabilidade da
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento;
14.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA,
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
14.1.11. Aceitar ou recusar os motivos alegados pela CONTRATADA para figurar caso
fortuito ou de força maior, dando, por escrito, razões de sua eventual aceitação ou
recusa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias consecutivos, a contar da data do
recebimento dos documentos de comprovação.
15.0. FONTE DE RECURSO
15.1. A dotação será definida de acordo com as compras a serem efetuadas para cada
centro de custo, visto tratar-se de Registro de Preços.
15.2. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos
orçamentários para pagamento dos encargos dele decorrentes no exercício financeiro
em curso.
16.0. DISPOSIÇÕES GERAIS:
16.1. O compromisso de contratação só estará caracterizado mediante recebimento da
nota de empenho, carta-contrato, contrato individual ou instrumento equivalente (OC ou
OF), decorrente da Ata de Registro de Preços.
16.2. Os Órgãos/Secretarias da Prefeitura Municipal de Condeúba se obrigam a utilizar
exclusivamente o registro de preço desde que existam preços registrados, podendo a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA, cancelá-lo a qualquer momento, julgando
não conveniente ou oportuno de forma justificada, sem que tal decisão caiba recurso
de sua detentora ou qualquer indenização por parte da Prefeitura.
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16.3. Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm
caráter orientativo. A pesquisa de preço será realizada sempre que necessário quando
os preços forem considerados incompatíveis com os praticados no mercado, de ofício
ou por provocação, nesse caso deverá haver comprovação formal no processo.
16.4. A detentora fica obrigada a atender todas as solicitações durante a vigência da
Ata Geral de Registro de Preços.
16.5. O preço a ser pago pela contratante será o vigente na Ata de Registro de Preços
na data em que o pedido for solicitado à detentora da Ata do Sistema Registro de
Preços, independentemente da forma de fornecimento.
16.6. Na hipótese da detentora da Ata de Registro de Preços se negar a receber o
pedido, este deverá ser enviado pelo Correio, via AR ou sob registro, considerando-se
como efetivamente recebido após juntada do AR, independente da alegação do não
recebimento.
16.7. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, preservadas as
prerrogativas das exceções introduzidas pelo art. 57, seus incisos e parágrafos do
mesmo Diploma Legal.
16.8. Ao detentor da Ata Geral cabe assegurar o adimplemento da condição assumida
conforme definido na sua proposta e aceito pelo pregoeiro (a), registrado e publicado
na imprensa oficial, sem prejuízo de todas as disposições previstas na legislação
específica, inclusive no Código do Consumidor.
16.9. Fica facultada a adesão da Ata Geral de Registro de Preços objeto desta licitação
no percentual definido pelo Decreto Regulamentar nº 7.892/13. No caso de autorização
deve haver processo administrativo apartado cujo conteúdo contemplará, dentre outros
(documento provocação, despacho autorização, opinião jurídica, extrato publicação,
Liberação, etc.), o Termo de Cooperação Técnica Específico para adesões.
16.10. Poderá a Administração, depois de registrados os preços e enquanto vigente a
Ata, convocar as detentoras para proceder a ajustes que visem melhoria ou otimização
dos itens registrados, podendo, inclusive reabrir sessão específica para repregoar,
desde que motive as razões do ato de forma claramente justificada e, posteriormente,
publique o resultado sob forma de extrato na imprensa oficial.
16.11. É facultada a utilização da Ata de Registro de Preços da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CONDEÚBA na condição de aderente, observada a limitação prevista
no Decreto Federal nº. 7.892/13, mediante concordância do detentor do preço
registrado. Em havendo solicitação deverá ser protocolada e autuada em processo
administrativo individual submetido ao Grupo gerenciador do SRP que informará sobre
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as quantidades disponíveis, encaminhando o processo para opinião jurídica e, depois
de autorizado, expedido Termo de Cooperação Técnica em vinculação das partes.
16.12. Os quantitativos decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá
exceder, na totalidade, ao quíntuplo de cada item registrado na Ata de Registro de
Preços para o Órgão Gerenciador e Órgão Participantes, independentemente do
número de órgãos não participantes que o aderirem.
16.13. O Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes poderão adquirir até o limite
permitido pelo Decreto Federal nº 7.892/2013 das quantidades registradas em cada
item.
16.14. Todos os Órgãos da Administração Pública Municipal poderão utilizar a Ata de
Registro de Preços na forma do Decreto Federal nº 7.892/13.
16.15. Incumbirá a Administração publicar a Ata de Registro de Preço na forma de
Extrato no Diário Oficial dos Municípios – DOM, conforme dispõe a legislação vigente.
16.16. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata Geral de Registro de
Preços, fica eleito o Foro da Cidade de Condeúba/BA.
16.17. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/1993,
Lei Federal nº 10.520/2002 e Decretos Federais nº 7.892/2013, Decreto Federal nº
8.250/2014 e Legislação Municipal.

Condeúba - BA, 12 de fevereiro de 2020.

Antônio Alves de Souza
Secretário de Administração e Planejamento
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

18 de Fevereiro de 2020

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80

Detentora Ata de Registro de Preços:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA

DETENTORAS DE PREÇOS REGISTRADOS
ITENS 1, 4 e 5
LICITANTE CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA – ME
CNPJ Nº 19.888.979/0001-04
INSC. ESTADUAL 115.624399 ME
INSC. MUNICIPAL 02.821/2014
CONTATO ADSON ALVES PEREIRA
ENDEREÇO Travessa José Vieira, 41, Bairro Centro
CIDADE Condeúba - BA
E-MAIL anarosaoliveirasobrinho@gmail.com
ITENS 2 e 3
LICITANTE RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME
CNPJ Nº 05.074.016/0001-62
INSC. ESTADUAL 057.598.538
INSC. MUNICIPAL 02.531/2008
CONTATO ELITA DA SILVA PEREIRA
ENDEREÇO Praça Jovino Arsênio da Silva Filho, 346, Bairro Centro
CIDADE Condeúba - BA
E-MAIL biscoitoscondeuba@hotmail.com

ASSINATURAS:

__________________________________
CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 19.888.979/0001-04

__________________________________
RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 05.074.016/0001-62

TESTEMUNHAS:

_______________________________
R G:
RG:

_______________________________
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020

Órgão Gestor: Prefeitura Municipal de Condeúba – BA/Secretaria Municipal de
Administração e Planejamento.
Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica e/ou
física para prestação de serviços com fornecimento de refeições, quentinhas e pratos
feitos para atender as necessidades das secretarias municipais de Condeúba,
conforme condições, especificações e quantidades descritas no TERMO DE
REFERÊNCIA e nesta Ata de Registro de Preço.
Validade: 12 meses, ou seja, de 12/02/2020 a 12/02/2021.
Empresa: CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA – ME, CNPJ Nº
19.888.979/0001-04, itens 1, 4 e 5, nos valores de R$ 62.775,00 (sessenta e dois mil,
setecentos e setenta e cinco reais); R$ 18.096,00 (dezoito mil e noventa e seis reais);
e, R$ 10.096,00 (dez mil e noventa e seis reais), respectivamente, correspondendo ao
valor global de R$ 90.967,00 (noventa mil, novecentos e sessenta e sete reais).
Empresa: RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 05.074.016/0001-62, itens 2 e 3,
nos valores de R$ 35.610,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e dez reais); e, R$
25.040,00 (vinte e cinco mil e quarenta reais), respectivamente, correspondendo ao
valor global de R$ 60.650,00 (sessenta mil, seiscentos e cinquenta reais).

Condeúba – BA, 12 de fevereiro de 2020.

Antônio Alves de Souza
Secretário de Administração e Planejamento
Detentora da Ata Geral - Contratante:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DE
CONDEÚBA
Titular Responsável / Registro de Preços
Instituição Gerenciadora
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020

Tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial SRP nº 003/2020,
destinado ao registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica
e/ou física para prestação de serviços com fornecimento de refeições, quentinhas e
pratos feitos para atender as necessidades das secretarias municipais de Condeúba,
através do Sistema de Registro de Preços; tendo transcorridas as fases de lances e de
análise dos documentos de habilitação, opinando-se pela adjudicação e homologação,
bem como a não manifestação e apresentação de recurso dentro do prazo legal
previsto, conforme Ata da Sessão Pública; e observados os preceitos da Lei Federal nº
10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93; ADJUDICO o objeto da licitação à:

CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 19.888.979/0001-04,
cujos valores finais foram:
Item 1 - R$ 62.775,00 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais);
Item 4 - R$ 18.096,00 (dezoito mil e noventa e seis reais); e,
Item 5 - R$ 10.096,00 (dez mil e noventa e seis reais).
RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME, CNPJ Nº 05.074.016/0001-62, cujos valores finais
foram:
Item 2 - R$ 35.610,00 (trinta e cinco mil, seiscentos e dez reais); e,
Item 3 - R$ 25.040,00 (vinte e cinco mil e quarenta reais).

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2020.

Antônio Alves de Lima
Pregoeiro
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONDEÚBA – BA, SR. SILVAN BALEEIRO DE
SOUSA, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, e do disposto no art. 43,
inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 combinado com o Decreto Municipal nº
014/2017, HOMOLOGA o resultado da licitação, onde o Sr. Pregoeiro adjudicou ao
registro de preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica e/ou física
para prestação de serviços com fornecimento de refeições, quentinhas e pratos feitos
para atender as necessidades das secretarias municipais de Condeúba, através do
Sistema de Registro de Preços, às licitantes: CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA
PEREIRA – ME, CNPJ Nº 19.888.979/0001-04, itens 1, 4 e 5, nos valores de R$
62.775,00 (sessenta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais); R$ 18.096,00
(dezoito mil e noventa e seis reais); e, R$ 10.096,00 (dez mil e noventa e seis reais),
respectivamente, correspondendo ao valor global de R$ 90.967,00 (noventa mil,
novecentos e sessenta e sete reais); RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME, CNPJ Nº
05.074.016/0001-62, itens 2 e 3, nos valores de R$ 35.610,00 (trinta e cinco mil,
seiscentos e dez reais); e, R$ 25.040,00 (vinte e cinco mil e quarenta reais),
respectivamente, correspondendo ao valor global de R$ 60.650,00 (sessenta mil,
seiscentos e cinquenta reais).

Condeúba – BA, 18 de fevereiro de 2020.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDEÚBA - CNPJ 13.694.138/0001-80

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA , pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 012/2020, na modalidade Pregão Presencial SRP nº
003/2020, AUTORIZA a contratação da empresa: CRISTIANA ROCHA DE OLIVEIRA
PEREIRA – ME, CNPJ Nº 19.888.979/0001-04 para prestação de serviços com
fornecimento de refeições, quentinhas e pratos feitos para atender as necessidades
das secretarias municipais de Condeúba, conforme quantidades e especificações
constantes no Edital, itens 1, 4 e 5, totalizando o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco
mil reais), ficando a mesma convocada para assinatura do contrato no prazo de três
dias úteis, nos termos do art. 64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades
da lei.

Condeúba - BA, 18 de fevereiro de 2020.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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AUTORIZAÇÃO DE CONTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2020
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 003/2020

A PREFEITURA MINICIPAL DE CONDEÚBA, ESTADO DA BAHIA , pessoa jurídica
inscrita no CNPJ Nº 13.694.138/0001-80, sediada na Praça Jovino Arsênio da Silva
Filho, nº 53-A, Centro de Condeúba – BA, através do seu Prefeito Municipal, Sr. Silvan
Baleeiro de Sousa, no uso de suas atribuições legais, em razão da conclusão
Processo Administrativo nº 012/2020, na modalidade Pregão Presencial SRP nº
003/2020, AUTORIZA a contratação da empresa: RENNE CÁSSIA PEREIRA – ME,
CNPJ Nº 05.074.016/0001-62 para prestação de serviços com fornecimento de
refeições, quentinhas e pratos feitos para atender as necessidades das secretarias
municipais de Condeúba, conforme quantidades e especificações constantes no Edital,
itens 2 e 3, totalizando o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), ficando a mesma
convocada para assinatura do contrato no prazo de três dias úteis, nos termos do art.
64, caput da Lei Federal nº 8.666/93, sob as penalidades da lei.

Condeúba - BA, 18 de fevereiro de 2020.

Silvan Baleeiro de Sousa
Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66

DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019-PMI

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 002/2019, nos reunimos para
analisar o processo de dispensa de Licitação n° 012/2019 e após a verificação de todos os aspectos
contábeis, adjudicamos o objeto de Serviços prestados como coordenadora de primeira infância do
suas neste município de Ibiassucê-Bahia, Suzana Neves Oliveira Brasileira, solteira, portadora do
CPF-038.190.825-90, RG- 16.426.267-91 SSP /BA, residente na Rua- São José, Centro- Ibiassucê,
Bahia.

Ibiassucê-BA, 02 de janeiro de 2020

Lauro Mauricio de Azevedo Frotas
Presidente da Comissão

Hugo Oliveira Andrade
Membro da Comissão

Érico Marques Silva Viana
Membro da Comissão
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019-PMI

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO a dispensa de licitação n° 012/2019, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais e
determino a contratação de Suzana Neves Oliveira Brasileira, solteira, portadora do CPF038.190.825-90, RG- 16.426.267-91 SSP /BA, residente na Rua- São José, Centro- Ibiassucê-Bahia,
no valor de R$ 30.396,00 ( trinta mil e trezentos e noventa e seis reais).

Ibiassucê-BA, 02 de janeiro de 2020

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES
Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 012-2019-PMI

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ibiassucê- Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os atos
administrativos da dispensa de licitação 012/2019, o de Serviços prestados como coordenadora de
primeira infância do suas neste município de Ibiassucê-Bahia, Suzana Neves Oliveira Brasileira,
solteira, portadora do CPF-038.190.825-90, RG- 16.426.267-91 SSP /BA, residente na Rua- São
José, Centro- Ibiassucê, Bahia.

Ibiassucê-BA, 02 de janeiro de 2020

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES
Prefeito Municipal

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

18 de Fevereiro de 2020

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Página 79
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019

ADJUDICAÇÃO

Nós membros da Comissão de Licitação, nomeados pela Portaria n° 002/2019, nos
reunimos para analisar o processo de dispensa de Licitação n° 008/2019 e após a verificação de
todos os aspectos contábeis, adjudicamos o objeto da Locação de imóvel residencial situada na
Rua- Rio de São Pedro nº79 Edifício Roberana, apt°41 Graça,CEP ;40.150-350 Salvador, com
todas as suas dependências, destinada à Estudantes Universitário Do Sexo Feminino, ROZILDA
NADJA FONSECA VILLAR, brasileira, residente e domiciliada na Rua Ararenda n°136 - Brotas
– Salvador – Ba, CEP: 40.279-670, portador da cédula de identidade R.G. nº 15.716.104-8 e
CPF/MF nº 292.377.425-68.

Ibiassucê-BA, 02 de janeiro de 2020.

Lauro Mauricio de Azevedo Frotas
Presidente da Comissão

Hugo Oliveira Andrade
Membro da Comissão

Érico Marques Silva Viana
Membro da Comissão

Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 80

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

18 de Fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIASSUCÊ - CNPJ 13.676.986/0001-66

DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019

HOMOLOGAÇÃO

HOMOLOGO a dispensa de licitação n°008/2019, para que surta os seus efeitos jurídicos e legais
e determino a contratação de ROZILDA NADJA FONSECA VILLAR, brasileira, residente e
domiciliada na Rua Ararenda n°136 - Brotas – Salvador – Ba, CEP: 40.279-670, portador da
cédula de identidade R.G. nº 15.716.104-8 e CPF/MF nº 292.377.425-68, no valor de R$
20.400,00 ( vinte mil e quatrocentos reais).

Ibiassucê-BA, 02 de janeiro de 2020.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES
Prefeito Municipal
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DISPENSA DE LICITAÇÃO 008/2019

RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Ibiassucê- Bahia, no uso de suas atribuições legais, ratifica os atos
administrativos da dispensa de licitação 008/2019, na Locação de imóvel residencial situada na
Rua- Rio de São Pedro nº79 Edifício Roberana, apt°41 Graça, CEP ;40.150-350 Salvador, com
todas as suas dependências, destinada à Estudantes Universitário Do Sexo Feminino. Em favor de
ROZILDA NADJA FONSECA VILLAR, brasileira, residente e domiciliada na Rua Ararenda
n°136 - Brotas – Salvador – Ba, CEP: 40.279-670, portador da cédula de identidade R.G. nº
15.716.104-8 e CPF/MF nº 292.377.425-68, no valor de R$ 20.400,00 ( vinte mil e quatrocentos
reais).

Ibiassucê-BA, 02 de janeiro de 2020.

FRANCISCO ADAUTO REBOUÇAS PRATES
Prefeito Municipal
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 018/2020
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 002/2018

VIGÉSSIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO DE PESSOAL

O Município de Poções, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ sob nº 14.242.200/0001-65, domiciliado na
Praça da Bandeira, nº 02, Bairro Centro, Poções – BA, com vistas ao
atendimento de necessidade de serviço temporário e excepcional, após
apresentação de relatório Conclusivo da Comissão da Organizadora do
Processo Seletivo Simplificado, nomeada através do Decreto nº 003/2018, com
vistas ao atendimento da necessidade de serviço temporário e excepcional,
em conformidade com o Edital nº 002/2018, publicado no Diário Oficial no dia
09 de janeiro de 2018, na Edição sob n° 1358 - Caderno 4 – Ano XI e resultado
homologado através da Portaria 17/2018, publicada no Diário Oficial de 06
de março de 2018, tendo em vista o disposto no inciso IX, do art. 37 da
Constituição Federal, na Lei 1.208/2017 e consoante as normas contidas no
Edital 002/2018, observando a necessidade do serviço, o número de vagas
existentes, a estrita ordem de classificação e os critérios de desempate
constantes no Edital.

RESOLVE:

Art. 1º. CONVOCAR os candidatos relacionados no anexo I deste
Edital, aprovados e classificados no Processo Seletivo Simplificado para
Contratação Temporária, para comparecer , nos dias 19 e 20 de fevereiro
de 2020, no horário das 7:00 às 13:00h, no setor de Recursos Humanos,
na sede da Prefeitura Municipal de Poções, situada na Praça da
Bandeira, nº 02, Centro, Poções – Bahia, acordo descrição no anexo I,
munidos dos documentos elencados no anexo II deste Edital, em sua forma
original e cópia, para fins de nomeação e posse, o que não ocorrendo no
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prazo estipulado implicará em desistência da vaga ao cargo em que foi
aprovado.
Art. 2º. No ato da entrega da documentação, o candidato deverá
apresentar declaração de não acúmulo de cargo (anexo III deste Edital).
Art. 3º. Caso seja constatada alguma inverdade na documentação
apresentada, que contradiga a legislação vigente e o edital, o candidato será
eliminado do processo seletivo ou terá seu contrato rescindido e posterior
encaminhamento

aos

órgãos

competentes

para

apuração

de

eventuais

responsabilidades.

Poções – Bahia, 18 de fevereiro de 2020.

LEANDRO ARAÚJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
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ANEXO I
VIGÉSSIMA TERCEIRA CONVOCAÇÃO DE APROVADOS NO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO – EDITAL 002/2018
SECRETARIA MUNICIPAL AGRI CULTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAL DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS:
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES
ENDEREÇO: PRAÇA DA BANDEIRA, Nº 02, CENTRO, POÇÕES, BAHIA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
POSIÇÃO
001º

CANDIDATO
EDIVANILTON DOS SANTOS SILVA

Nº. INSCRIÇÃO
001

ANEXO II

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS (ORIGINAL E CÓPIA EM DUAS VIAS)
1)

Carteira de Identidade;

2)

Carteira de Reservista, para o sexo masculino;

3)

CPF;

4)

Título de Eleitor e o último comprovante de votação ou Certidão do TRE ou

TSE – original da Internet;
5)

Comprovante com número do PIS (Caixa Econômica) ou PASEP (Banco do

Brasil);
6)

Carteira de habilitação, com categoria adequada para as funções que exigem;

7)

Certidão de Nascimento ou Casamento, com averbação de separação judicial

ou divórcio, se for o caso;
8)

Comprovante de residência atual;

9)

Carteira de Trabalho e Previdência Social;

10) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais;
11) Declaração de não acumulação de cargo ou função pública, quando for o caso,
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ou a sua negativa. Em caso de acumulação legal, declaração expedida pelo órgão
onde possua outro vínculo com a carga horária exercida;
12) Declaração de Bens ou Declaração de Imposto de Renda;
13) Comprovante com número de conta corrente, operação bancária e número da
agência;
14) 01 foto (3 x 4).
ANEXO III
DECLARAÇÃO
Eu_________________________________________________________
______, portador (a) do RG nº. ___________________________ e CPF nº.
_________________________,

residente

e

domiciliado

(a)

na

Rua

__________________________________________________, nº. ______, Bairro
___________, nesta cidade, aprovado no processo seletivo simplificado para
contratação temporária do Município de Poções – BA;
DECLARO para todos os fins de direito que por ocasião da posse e
exercício objeto da contratação temporária (Edital 002 – Processo Seletivo
Simplificado) não ocupo, nem ocuparei nenhum outro cargo, emprego ou função no
serviço público, quer seja na esfera Federal, Estadual ou Municipal, quer seja na
Administração Direta ou Indireta, cuja acumulação seja vedada com o cargo para o
qual serei nomeado, conforme estabelece o caput do inciso XVI, do artigo 37, da
Constituição Federal no correr do contrato;
DECLARO QUE NÃO PERCEBO proventos de aposentadoria decorrente
do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal, que seja inacumulável com
o cargo em que tomarei posse;
DECLARO, ainda, estar ciente de que prestar declaração falsa caracteriza
o crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, e que por tal crime serei
responsabilizado, independente das sanções administrativas, caso se comprove a
inveracidade do declarado neste documento.
Poções – BA, ______ de _______________ de 2020.

____________________________________________
Assinatura do candidato
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EDITAL Nº 019/2020
De 18 de fever eiro de 2020.

Dispõe sobre a publicidade da Audiência Pública do 3º
Quadrimestre de 2019, para dar cumprimento ao quanto
determina o § 4º do art. 9º, da Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF), é dá outras providencias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE POÇÕES – BA, no uso de suas
atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os munícipes que:
CONSIDERANDO que esta municipalidade deverá cumprir o quanto
determina o § 4º do art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº
101/2000);
CONSIDERANDO que a cada quadrimestre o Poder Executivo
demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais;

RESOLVE:

Art. 1º. Convidar a população e demais interessados, para a
Audiência Pública, com a finalidade de atender ao § 4º do art. 9º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000);
§1º A Audiência Pública prevista no caput será realizada no dia 27
de fevereiro de 2020, a partir das 09:30h, na sede da Filarmônica 26 de Junho,
localizada na Rua Olímpio Rolim, nº 299, Bairro Centro, Poções – BA.

Art. 2º. Este edital entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.
Gabinete do Prefeito, Poções – BA, 18 de fevereiro de 2020.

LEANDRO ARAUJO MASCARENHAS
Prefeito Municipal
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EDITAL Nº 020/2020
De 18 de fever eiro de 2020.
Dispõe sobre a publicidade da Audiência Pública do
3º Quadrimestre de 2019, para dar cumprimento ao
quanto determina a Lei Complementar nº 141/2012 e
o Art. 100 da Portaria nº 01 de Consolidação das
normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
saúde, a organização e o funcionamento do SUS –
Sistema Único de Saúde e dá outras providencias.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE POÇÕES - BA , no
uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber a todos os
munícipes que:
CONSIDERANDO que esta municipalidade deverá cumprir o quanto
determina a Lei Complementar nº 141/2012 e o Art. 100 da Portaria nº 01 de
Consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a
organização e o funcionamento do SUS - Sistema Único de Saúde;
CONSIDERANDO que a cada quadrimestre o gestor do SUS deve
apresentar em audiência pública, relatório detalhado do quadrimestre anterior,
como instrumento de monitoramento e acompanhamento da execução da PAS
– Programação Anual de Saúde.

RESOLVE:

Art. 1º. Convidar a população e demais interessados, para a
Audiência Pública, com a finalidade de atender ao § 4º do art. 9º, da Lei de
Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000);
§1º A Audiência Pública prevista no caput será realizada no dia 27
de fevereiro de 2020, a partir das 09:00h, na sede da Filarmônica 26 de
Junho, localizada na Rua Olímpio Rolim, nº 299, Bairro Centro, Poções –
BA.
Jornal Tribuna do Sertão - Edição disponível no site www.sertaohoje.com.br/publicacoes

Página 87

Página 88

JORNAL TRIBUNA DO SERTÃO - PUBLICAÇÕES OFICIAIS

18 de Fevereiro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇÕES - CNPJ 14.242.200/0001-65

Art. 2º. Este edital entra em vigor nesta data, revogadas as
disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Poções – BA, 18 de fevereiro de 2020.

JORGE LUÍS SANTOS LEMOS
Secretário Municipal de Saúde
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