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TERMO DE COOPERACAO N. 002/2022.
TERMO DE COOPERAC^O TECNICA QUE ENTRE SI
CELEBRAM 0 MUNIcfpIO DE JEREMOABO/BA E 0
PARTICULAR MARCIO LIMA ALVES.

Pelo presente instrumento, de urn lado o Municfpio de Jeremoabo, com
sede na Rua Dr. Jos€`Gon€alves de Sa, n° 24 -Centro, inscrito no CNPJ sob o n.

13.809.041/0001-75, adiante denominado MUNIcfpIO e, de outro lado a pessoa
fisica Marcio Lima Alves, neste ato denominado PARTICULAR, residente e
domiciliado a Rua Dr. Joao de Carvalho Sa, S/N - Loteamento Sao Joao, inscrito no
CPF n. 044.373.385-61, portador do RG n. neste ato representando seus interesses.
Resolvem as partes celebrar o presente TERMO DE COOPERACAO, mediante as
seguihtes cl5usulas e condic6es:

CL^USULA PRIMEIRA -DO OBJETO
1 -Constitui ob].eto do presente TERMO DE COOPERAC^O a cooperaG5o
entre os participes visando cessao de uso da propriedade do particular, localizada no
Povoado Olho d'5gua, para instala€ao e manutencao de Po€o Artesiano que
abastecera a comunidade em sua totalidade, cessando o problema de escassez de
agua que aflige a populacao local.

CLAUSULA SEGUNDA I DA EXECUC^0
2.1 -Os participes poderao, caso ha].a necessidade, designar executores
para a consecucao dos ob].etivos propostos neste TERMO DE COOPERACAO, os quais
poderao ser substituidos, mediante comunicacao por escrito a outra parte.

2.2 - Poderao ser celebrados tantos Instrumentos Contratuais quantas
forem as ac6es compativeis com o objeto deste TERMO DE COOPERACAO.

CL^USULA TERCEIRA I DAS OBRIGAC6ES DOS PARTfcIPES
5.1 -Sao obrigac6es da Prefeitura:

5.1.1 - Assegurar a plena execucao dos Instrumentos Contratuais
decorrentes deste TERMO DE COOPERACAO;

5.1.2 -Instalar e promover a devida manutencao do Pogo Artesiano, com
a utilizac5o de maquinario e pessoal especializado, assim como realizacao da analise

de agua e vazao, prospec€ao, documentacao e outorga;
5.2.1 -Obrigac6es do Particular:

5.2.2 -Ceder o espa€o no qual o Poco sera instalado;

5.2.3 -Subsidiar a manutencao do espaco cedido para a concretizacao

do objeto do presente Termo;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: OTAYNKNENUY5MZAYNTK2RU
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
6 de Outubro de 2022
3 - Ano XIII - Nº 4440

Jeremoabo

PREFEITLJFtA MUNICIPAL DE JEREMOABO

Estado da Bahia
C,NPJ: 13.809.041/0001-75

RE`

E=: :D4r3.J5°4Sg_8839:a:¥:: :;5Sa3'22o43.-2E8:;±°L;2Jeremoabo-BA.

CL^USULA QUARTA - DO PRAZO E DA VIGENCIA
6.1 -0 presente Termo de Cooperacao tera prazo de vigencia de 3 (tres)
anos, contado da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo
Aditivo, salvo manifestacao escrita em contrario de uma Participe a outra, com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias.

CLAUSULA QUINTA - DA RENONCIA E DA RESCISAO
7.1 - Este Termo de Cooperacao podera ser denunciado a qualquer
tempo, por vontade das partfcipes ou de uma delas, manifestado por escrito, com
antecedencia minima de 30 (trinta) dias e ainda, rescindido por infracao legal ou por
descumprimento de qualquer uma das obrigac6es assumidas neste instrumento ou
nos Termos aditivos.

7.2 - No caso de rescis5o, havendo pendencias ou trabalhos em
execucao, as participes definirao, por meio de Termo de encerramento de Termo de
Cooperacao, as responsabilidades relativas a conclusao ou extincao de cada uma das
tare fas e todas as demais pendencias.

CL^USULA SEXTA - DA DIVULGAC^0
8.1 -Qualquer divulga€5o ou publicidade deste Termo de Cooperacao
dever5 ter car5ter educativo, informativo, e/ou de orienta€ao social, vedada a
utilizac5o de nomes, simbolos ou imagens que caracterizem promocao pessoal de
autoridades ou de servidores pdblicos.

CLAUSULA SETIMA- DAS ALTERAC6ES

9.1 -Este Termo de Coopera€ao somente podera ser alterado mediante
a formalizagao de Termo Aditivo, com este ob].etivo.
CLAUSULA 6TIMA - DA PUBLICACAO
10.1 -A publicacao do extrato deste Termo de Coopera€ao Tecnica sera
efetuada pela PREFEITURA, no Diario Oficial do Municipio (DOM).

CL^USULA NONA I DO FORO
11.1 -Fica eleito o foro de Jeremoabo/BA, com expressa rendncia de
qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que se].a ou venha a ser, para dirimir
quaisquer ddvidas ou litigios decorrentes do presente a].uste.

Em por estarem assim justas e acordadas, as PARTfcIPES, por seus
representantes, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na
presenca de 02 (duas) testemunhas abaixo identificadas, para que produza os
devidos efeitos de direito.
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PORTARIA N.'0 479/2022.

``Disp5e sobre a prorrogagao do prazo para conclusao
do Processo Administrativo n.0 07/2022 e d6 outras
providencias."

0

CHEFE

DO

PODER

EXECUTIVO

MUNICIPAL

DE JEREMOABO,

ESTADO DA BAHIA, DERISVALDO JOSE DOS SANTOS, no uso de suas
atribui¢6es legais;

R E S 0 L V E:

Art. 10i Prorrogar o prazo para conclusao do Processo Administrativo n.0

07/2022, instaurado pela Portaria sob n.0 377/2022, pelo periodo de 60

(sessenta) dias, nos termos do artigo n.0 147 do Estatuto dos Servidores
Pdblicos Civis do Municipio de Jeremoabo.

Art. 20 A prorrogacao se justifica ante a necessidade de maior analise das

provas levadas aos autos.

Art. 30 Esta Portaria retroage seus efeitos a partir de 27 de setembro de
2022.

GABINETE DO PREFEITO, em 06 de outubro de 2022.
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DERISVALDO JOSE DOS SANTOS
Prefeito Municipal
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