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Boa Nova

Atos Administrativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
Estado da Bahia

PODER EXECUTIVO
CNPJ: 13.894.894/0001-52

ORDEM DE SERVIÇO N° 001/2022
AUTORIZAMOS A:
MARIO ORLANDO SANTOS SILVA & CIA LTDA (M K MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO), pessoa jurídica de
direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 07.035.092/0001-94, com sede na Rua das Flores, S/N, Centro,
45.150-000, Encruzilhada - Bahia, a dar início aos serviços objeto do contrato nº. 108/2021, relativo à
execução de serviços de engenharia em contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de
empresa especializada em construção civil para pavimentação de vias na sede do município especificamente
na Rua Nova no Bairro Dioclécio Coelho da Silva (obra remanescente) neste Município de Boa Nova-BA, com
o fornecimento de mão-de-obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os
elementos definidos, em conformidade com os anexos do Edital Nº 001/2021, na forma das especificações
técnicas e Minuta Contratual da Tomada de Preço nº. 001/2021.

Boa Nova-BA, 04 de Abril de 2022.

MARIO ORLANDO SANTOS SILVA & CIA LTDA
Empresa

IAGO MORAES BRITTO
CREA/BA: 051769903-6
Engenheiro Civil

ADONIAS DA ROCHA PIRES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Av. Nossa Senhora da Boa Nova, 07, Centro, CEP: 45250-000 – Boa Nova - Bahia - Fone: (77)3433.2145
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Boa Nova

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAT DE BOA NOVA
ESTADO DA BAFIIA

TERIIIO DE COOPERÂçÃO TÉCNTCAN" OOLI2O22

TERIr[o DE cooPERAçÃo rÉclucl gue
CELEBRÁM ENTRE SI A PREF'EITURÂ
MUNICIPAL DE BOA NOVA - BAIIIA E O
consóRclo INTERMUNIcIpAL Do
suDoEsTE DA BAITTA (CTSUDOESTE)
O nnUffCÍpfO DE BOA NOVÂ

- BA, pessoa jurÍdica

de direito público interno, inscrito

no CNPJ sob o no 13.894.8941O001-52, com sede na Avenida Nossa Senhora da Boa
Nova no 07, Bairro Centro, Boa Nova - BA, CEP: 45250-000, neste ato representado

pelo Prefeito Municipal, ADONIAS DA ROCHA pIREs DE ALMEIDA, RG No
959551 19 e cPF: 707.214.875-72, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida
Nossa senhora da Boa Nova, Bairro centro, Boa Nova

CESSIONÁRIA

C dO OUtrO lAdO, O

-

BA, doravante denominada

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SUDOESTE

DA BAIIIA - CISUDOESTE, CNPJ n". 17.726.04610001-09, com sede na Rua Cardeal
da Silva, S/N, Centro, CEP: 45.260-000, poções-BA, neste ato representado por seu

presidente MANOEL

slLvarrr BARRos, portador da carteira de Identidade

no.

28156730, expedida pelo ssP/BA, e inscrito no cadastro de pessoa FÍsica (cpF) sob
o n'. 529.583.615-00, doravante denominado CEDE!ÍTE,
CONSIDERÁNDO ser interesse público a realização dos serviços de conservaçáo
melhoramento de estadas vicinais e da infraestrutura do Município;

e

CONSIDERANDO que a Cedente é instituiçáo pertencente a administraçâo pública
indireta sem fins lucrativos;
CONSIDERÂNDO que os valores relacionados à cessáo dos bens são muito abaixo
dos valores de mercado;
RESOLVEM celebrar o presente termo de cooperação técnica, com observância, no
que couber, ao disposto na Lei 1 l.lo7 I2OOS e na Lei n" 8.666193 e darnàid áormas
que regem a matéria, de acordo com as cláusulas a seguir

+
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Boa Nova

PODER EXECUTIVO MUNtCIPAt
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA
ESTADO DA BAHIA

CL(USULÂ PRIMEIRA

1.

-

DO OBJETO

o

presente Termo tem por objeto estabelecer condições técnicas, através da
cooperaçáo entre o cEssloN/iRro e o CEDENTE, com vistas à cessão temporária de
veículos/

maquinários pesados, com disponibilização

de motorista,

visando

desenvolver atividades da Secretaria Municipal de Obras e Transportes da prefeitura
Municipal de Boa Nova - BA.

1. A cessáo dos

equipamentos ocorrerá mediante solicitação prévia do
cEssIoNÁRIo ao GEDENTE, e será agendada mediante disponibilidade do
1.

equipamento.

1.2. A cessão de cada equipamento

terâ prazo de duraçáo entre ls (quinze) e 30
(trinta) dias corridos, podendo ser renovada no caso de ausência de agendamento por
outro município.

1'3. o cEssloNÁRro

poderá requerer a cessáo de cada equipamento parâ uso
ininterrupto de até 30 (trinta) dias, respeitada a ordem cronológica de agendamento
pelos municípios e a disponibilidade das máquinas, salvo no caso de necessidade
urgente de algum Consorciado ou do próprio Consórcio.
CLÁUSULA SEGUNDA

2.

- DO REIGIME

LEGAL

o termo é celebrado e regido pela Lei ll.loz l2oos e pela Lei n. 8.666/93

e Lei

14.133 I 2021 e demais normas que regem a matéria.

cL(usuLA

TERCETRA

- DÂS OBRTGAçôES

3.r

DASOBRTGAçóEScoMUNS

3. 1. 1

Intercambiar informações, documentos

e apoio técnico-institucionais

necessários à consecuçáo da finalidade deste instrumento.
3.1.2 Atuar em parceria no planejamento, execução, acompanhamento e avaliação
do

serviço objeto do presente Termo, p{opprrn qualquer tempo reformulações,
readequaçôes que enrender em cabiveis.f-/

4^
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

ESTADO DA BAHIA

3.1.3 Expedir a partir da assinatura deste Termo, orientaçáo aos que devam dele
conhecer, no sentido de dar pronto e adequado o atendimento do objeto.

3.2

DAS OBRTGAçÔps

oo MuNrcÍpro DE BOA NOVA/BA

3.2.1 Fornecer o combustível necessário para funcionamento dos equipamentos

e

alimentação para o(s) operadore(s) cedidos.

3.2.2 Disponibilizar

um servidor para ser o

responsável pela retirada do(s)

equipamento(s), acompanhamento e fiscalizaçáo dos serviços realizados com os
veículos/ máquinas.

3.2.3 Disponibilizar local para a guarda do(s) veÍculo(s)/máquina(s) que estaráo à
disposição, garantindo sua segurança.

3.2.4 Realizar requisiçáo de cessáo mediante oficio endereçado do cEDENTE, com
data e tempo previsto, e identificaçáo da máquina.
3.2.5 Emitir relatório de utilizaçáo do veiculo com identificaçáo da máquina, data
tempo de utilizaçáo quando da realizaçáo do pagamento ao consórcio.
3.2.6 Retirar o(s) veículo(s)/máquina(s) em local indicado peto CEDEI{TE.

e

3.2.7 Realízar a manutenção e reparaçáo necessária do(s) veículo(s)/máquina(s),
arcando a cESSIoNÁRrA com os custos dela decorrente com exceçáo das peças
que se desgastam naturalmente.

3.3

DAS OBRIGÂÇÔTS PO CONSóRCIO INTERMUNICIPAL DO SUDOESTE DA
BAIIIA - CISUDOESTE

3.3.1 Disponibilizar motoristas/ operadores devidamente habilitados/certificaçáo
compatível para a conduçáo do tipo de veícuro/máquina, cujos víncuros e
responsabilidades civis e trabalhistas serão exclusivamente da CEDENTE.
3.3.2 Disponibilizar veículos/máquinas em perfeito estado de conservaçáo, de acordo
com o agendamento prévio junto ao consórcio.
3.3.3 Responsabilizar-se pelo transporte (retorno)

representante do

do veículo/máquina, caso o

constate algum problema no(s) mesmo(s) ao

iniciar os trabalhos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA NOVA

ESTADO DA BAHIA

cLÁusuLA QUARTA - DA VrcÊNCrA E DO ENCERRâ.IIIENTO
4. o presente Termo entrará em vigor na data da sua assinatura e vigorará até 3l de
dezembro de 2022, podendo ser prorrogado e ser rescindido, a qualquer tempo, por

iniciativa de qualquer uma das partes, mediante aviso, por escrito, com antecedência,
Íicando assegurados o prosseguimento e a conclusão dos trabalhos em curso, salvo
decisáo em contrário acordada pelas partes.

CL(USULA QUINTA - DO VALOR DO TERIUO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, DOS
oB.TETOS E DOTÂçÃo oRçÁMEnT/iRIA
5. Para rea)ização do objeto do Termo celebrado entre as partes, o cEssloNriRro
custeará o valor do aluguel diário, por período nâo inferior a 15 dias e não superior
a
30 dias ininterruptos do(s) veículo(s)/ máquina(s) que o CEDENTE disponibil
izar para
a Prefeitura Municipal de Boa Nova

-

BA, conforme solicitação por escrito desta. os
custos com o(s) motorista(s)/operador(es) ficaráo sob a responsabilidade
do
CEDENTE:
- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JCBsoO _ R$ 450,00 (quatrocentos
e cinquenta reais)
por dia.

- PÁ CARREGADEIRA XCMG - R$ 2OO,OO (duzentos reais) por dia.
- CAÇAMBA PIPA FORD - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por

dia

- ROLO COMPACTADOR XCMG

- R$ 200,00 (duzentos reais) por dia.
- TRATOR AGRÍCOLA MASSEY FERGUSON R$ 8O,OO (OitCNtA
rCAiS)
-

POr diA

- PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND _ R$ 200,00 (duzentos reais) por
dia.
- TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D150 _ RS 45O,OO (qUAITOCENtOS

C CiNqUCNtA

reais) por dia.

- ESCAVADEIRA HIDRÁULICA XCMG

-

R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)

por dia.

- MOTONIVELADOM XCMG - R$ 4SO,OO (quatrocentos e cinquenta
reais) Oorrdia.
- RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND _ R$ 200,00 (duzentos reais) por

dd-L/tr/
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5.1 Dotaçáo Orçamentária:

2.o12

-

Gestão dos serviços Técnicos

e

Administrativos

-

secretaria

de

Administraçáo.

3.3.7I.7O
F.R 00

- Rateio pela participação

em Consórcio.

- Recursos Ordinários.

CLÁUSUL.â, SE:KTA

- DOS ADITAMENTOS

6. Este Termo poderá, a qualquer tempo, ser arterado por meio de termo aditivo,
firmado entre às partes.
CLÁUSULA §ÉTIMA- DA FISCALIZAçAO E RBCEBIMENTO DO OBJETO

7' competirá ao cESSIoNÁRro proceder o acompanhamento da execução do
presente termo, através do gestor responsável da secretaria Municipal
de obras
Transportes, através do senhor Flávio Moreira dos santos, na forma do Art. lL2

e

d.a

Lei Federal 8.666193, íicando estabelecido que a omissão, totar ou parciar, da
Íiscalizaçáo do CONTRÂTANTE náo eximirá a CONTRÂTN)A de

total
responsabilidade na execução do contrato.
7. 1 o representante do cEssloNÁRro, especialmente designado,
deverá anotar em
registro próprio todas as ocorrências relacionadas ao Termo de cooperação Técnica
e
determinará se necessário a regularizaçáo das falhas observadas.
CLÁUSULA OITAVA

- DO FORO

8. Fica eleito o Foro da Comarca de poções _ Bahia para dirimir quaisquer questóes
relativas a este Termo, eventualmente náo resolvidas no âmbito administrativo,
excluindo qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
CLÁUSULÂ IVONA

- DA PUBLICIDADE
9. o extrato do presente instrumento deverá ser pubricado no
$áriglortciar
MunicÍpio, sob a responsabilidade do Município de Boa Nova _ BAA/
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Assim, ajustadas, as partes firmam o presente Termo de Cooperação Técnica, em
03(três) vias de igual teor e forma.
Boa Nova

- BA, 0l

de março de 2022.

ADONIÂS DÂ ROCHÂ PIRES DE ALMEIDA

Prefeito Municipal
Cessionária

coNsÓRcro

AL DO SUDOESTE DA BAHIA
MANOEL

ANY BARROS

Cedente
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