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CONVENIO NsOii/2021

TERMO DE CONVENIO QUE ENTRE SI
CELEBRAM A COMPANHIA DE ENGENHARIA
HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA CERB E O MUNICIPIO DE ITAPICURU.
A COMPANHIA DE ENGENHARIA HIDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB,
Sociedade de Economia Mista, vinculada a Secretaria de Infraestrutura Hi'drica e Saneamento,
com sede na Av. Luis Viana Filho/3s Avenida,
300, Centro Administrative da Bahia - CAB,
nesta capital, inscrita no CNPJ sob o ns 13.529.136/0001-35, Inscrigao Estadual n^
70.677.880, doravante denominada simplesmente CERB, representada, neste ato, por seu
Diretor Presidente, Dr. Antonio Eduardo de Matos, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no
CPF sob o n^ 087.137.665-20 e pelo seu Diretor de Saneamento, Dr. Marcus Vinicius
Ferreira Bulhoes, brasileiro, Engenheiro Civil, inscrito no CPF sob o n.° 101.058.755-20,
ambos residentes e domiciliados nesta Capital e o MUNICIPIO DE ITAPICURU, inscrito no
CNPJ sob o n^ 13.647.557/0001-60, doravante denominado simplesmente MUNICIPIO, neste
ato representado por seu Prefeito, Sr. Jose Moreira de Carvalho Neto, brasileiro, RG ns
140710108 SSP/BA, CPF n^ 146.121.355-04, resolvem assinar o presente Termo de
Convenio, mediante as seguintes clausulas e condigdes:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: Constitui objeto do presente Convenio a transferencia
pela CERB para o Munici'pio do material abaixo discriminado, a ser utilizado na construgao
e/ou ampliagao do(s) seguinte(s) sistema(s) de abastecimento de agua e/ou esgotamento
sanitario:

LOCALIDADES

MATERIAIS

- Umbuzeiro
- Caldeirao
- Murici de Cima
- Murici de Baixo
- Juazeiro de Cima
- Juazeiro de Baixo

- 1.104m Tubo Irriga PN80 DN100
- 5.604m Tubo Irriga PN80 DN75
- 22.404m Tubo Irriga PN80 DN50
- 03 Reservatorios de 20m3

O munici'pio ficara responsavel por construir 03 fustes de 6 metros cada, a Casa do Quadro de Comando
e o Padrao Coelba.
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CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAQOES:
1. DACERB:
a)

disponibilizar ao MUNICIPIO o material descrito na Clausula Primeira, nas quantidades
e especificagoes indicadas;

b)

fiscalizar a aplicagao do(s) material(ais) conveniado(s), por meio de profissional a ser
designado pelo Departamento de Obras e Servigos - DEOB, no prazo estabelecido na
Clausula Quarta deste Termo de Convenio.

2. DO MUNICIPIO:
a)

retirar o material do local a ser indicado pela CERB, no prazo de ate 30 dias da
assinatura do presente termo, responsabilizando-se quanto a quaisquer danos,
depreciagao, alteragao, acidente, alem dos danos porventura causados por
imprudencia, negligencia de pessoal, inclusive durante o transporte e armazenamento
do mesmo, ate a sua efetiva utilizagao nos servigos referidos na Clausula Primeira.

b)

executar o servigo no prazo estipulado neste Convenio;

c)

aplicar o material exclusivamente no(s) sistema(s) de abastecimento de agua e/ou
esgotamento sanitario na Clausula Primeira e de acordo com os estudos preliminares
e indicatives para o uso do(s) material (ais);

d)

alocar todos os recursos humanos necessarios que assegurem a perfeita execugao
dos servigos;

e)

responsabilizar-se pelo pagamento do pessoal, assumindo todos os encargos
trabalhistas e previdenciarios e quaisquer outros referentes a obra referida neste
convenio;

f)

operar e manter em perfeitas condigoes de utilizagao o(s) sistema(s), apos conclusao
dos servigos;

g)

responsabilizar-se por todas as despesas referentes ao transporte do material referido
na Clausula primeira;

h)

a nao retirada do material no prazo acima previsto implicara na extingao do presente
convenio, salvo expressas justificativas, formalmente aceitas pela CERB;

i)

responsabilizar-se pelo servigo de abastecimento de agua e/ou esgotamento sanitario
fornecido aos beneficiaries deste Convenio;

j)

realizar periodicamente a analise da agua de acordo com o que determina a Portaria
n° 2.914 de 12/12/2011, do Ministerio da Saude, com vistas ao monitoramento da sua
qualidade para o consume humane.
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Alem das obrigagoes constantes nesta Clausula, o Municipio se
compromete a dispender os recursos necessarios na aquisigao de outros materials, bem como
dos equipamentos necessarios para garantir o regular funcionamento do Sistema.
PARAGRAFO SEGUNDO - Fica a CERB isenta de qualquer responsabilidade decorrente da
ma aplicagao dos materials descritos na Clausula Primeira deste instrumento, respondendo o
Municipio, exclusivamente, pela mesma.

PARAGRAFO TERCEIRO - A CERB fica, tambem, isenta de responder pela qualidade da
agua que vier a ser ofertada pelo(s) sistema(s) de abastecimento identificado(s) na Clausula
Primeira do presente Termo, exaurindo-se o dever de fiscalizagao da mesma, apos a completa
aplicagao do material la descrito.

PARAGRAFO QUARTO - Compete ao MUNICIPIO a responsabilidade de requerer junto ao
orgao ambiental licenciador, as licengas e/ou autorizagoes ambientais pertinentes, de acordo
com o DECRETO N° 14.024 de 06 DE JUNHO DE 2012, que aprova o Regulamento da Lei n°
10.431, de 20 de dezembro de 2006, que instituiu a Poh'tica do Meio Ambiente e de Protegao
a Biodiversidade do Estado da Bahia, e da Lei n°11.612, de 08 de outubro de 2009, que dispoe
sobre a Poh'tica Estadual de Recursos Hidricos e o Sistema Estadual de Gerenciamento de
Recursos Hidricos , com as regras estabelecidas pelo IN EM A.

CLAUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
As despesas referentes a aquisigao do material descrito na “Clausula Primeira - Do Objeto”,
serao custeadas com recursos estaduais, fonte:128 - FUNCEP, no ambito do Programa Agua
Para Todos - PAT/213, institui'do pelo Decreto Estadual n° 10.436/2007, e suas alteragoes,
programa social ja em execugao orgamentaria no exercfcio anterior, como determina a lei,
sendo que tais recursos serao estimados, no presente exercfcio, pela Lei Orgamentaria Anual
- LOA n° 14.291/2021, publicada no D.O.E. em 18.01.2021.

CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA:
O presente convenio vigorara pelo prazo de 09 (nove) meses, a contar da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado por igual perfodo, sempre por escrito.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISAO:
O descumprimento pelo MUNICIPIO de qualquer das obrigagoes aqui previstas, dara ensejo
a imediata rescisao do presente Termo de Convenio, com a consequente devolugao do
material descrito na Clausula Primeira - Do Objeto, ao seu local de origem, ou imediata
restituigao da integralidade do seu valor, sem prejufzo do dever do Municipio em indenizar
pelos prejufzos eventualmente causados, alem da aplicagao de outras penalidades em lei
previstas.
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CLAUSULA SEXTA - DA PUBLICAQAO:
A CERB providenciara a publicagao resumida do presente Termo de Convenio na imprensa
oficial no prazo legal.
CLAUSULA SETIMA - DO FORO:
Fica eleito o Foro da Cidade do Salvador para dirimir quaisquer duvidas oriundas do presente
CONVENIO, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
E por se encontrarem justos e acordados foi lavrado o presente CONVENIO, em 02 (duas)
vias de igual teor, na presenga de 02 (duas) testemunhas, destinando-se uma via para a
Convenente e uma via para a Conveniada.

Salvador, i%

de

de 2021.

ANTONIO EDUARDO DE MATOS
Diretor Presidente - CERB

A BULHOES
-CERB

JOSE MORElftA DE CARVALHO NETO
Prefeito do Municfpio de Itapicuru

TESTEMUNHAS:
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SIAA - Itapicuru / Caldeirao > Murici de Cima > Murici de Baixo
Juazeiro de Cima > Juazeiro de Baixo > Umbuzeiro de Joao
Perfil Planimetrico: Aducao > Reservacao > Distribuipao

Fuste DudIo - 40m3
H=6.0m - 0290

■

Fuste Silples - 20m3
H=6.0m - 0260
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Rede Distribuicao com 28.000m. sendo: 5.600m de tubo pvc-irriaa dn75mm + 24.400m de tubo pvc-irriaa dnSOmm
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