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SECAD

Atos do Poder Executivo
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 3181/2019
DE 01 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de benefício de
Licença-Prêmio a Servidor Municipal

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 3612/2018.
RESOLVE

A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº
4220/2006, que Delega competência a Secretaria da
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei
Municipal nº 407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

Retificar o decreto de 03 de Janeiro de 2018 o qual
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) LEILA
MARA AMORIM DA SILVA, matricula 9140, ocupante do
cargo de PROFESSOR I, lotado na SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO- SEDUC, onde se lê: 17/02/2005 a
16/02/2010, leia-se: 17/02/2010 a 16/02/2015 a partir de
15 de Janeiro de 2018

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais
para a concessão do benefício conforme comprovação
nos autos do Processo Administrativo nº 3215/2018.

GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 22 DE
FEVEREIRO DE 2019

RESOLVE
Retificar o decreto de 21 de Janeiro de 2019 o qual
concedeu Licença Premio ao (a) servidor (a) LUCIMELIA
COSTA DE ALMEIDA, matricula 8535, ocupante do cargo
de PROFESSOR I, lotado na SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO- SEDUC, onde se lê: 17/02/2005 a
16/05/2010, leia-se: 17/02/2010 a 16/02/2015 a partir 01
de Fevereiro de 2019
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 01 DE MARÇO DE
2018
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 3169/2019
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de benefício de
Licença- Prêmio a Servidor Municipal

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 3166/2019
DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a concessão de benefício
de LicençaPrêmio a Servidor
Municipal
A SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA,
no uso de suas atribuições legais, que lhe são
conferidas pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega
competência a Secretaria da Administração, com
fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei Municipal nº
407/98, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Camaçari e,
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos
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legais para a concessão do benefício conforme
comprovação nos autos do Processo Administrativo
nº 2124/2018.
RESOLVE
Conceder ao (a) servidor (a) IVANILDE GABRIEL
DE LIMA, matricula 9538, ocupante do cargo de
Agente Comunitário de Saúde, lotado (a) na
Secretaria da Saúde – SESAU, Licença Prêmio pelo
período de 03 (três) meses, referente ao quinquênio
aquisitivo 01/09/2009 a 17/09/2014, a partir de 04 de
Março de 2019, tornando o período de 13/09/2007 a
12/09/2012 portaria nº 017/2015 de 01 de Fevereiro
de 2015, publicada no DOM nº 603 de 17 a
23/01/2015, como 01/09/2004 a 31/08/2009,
considerando a retroação da data de admissão para
01/09/2004.
G A B I N E T E D A S E C R E TA R I A D A
ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019.
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atribuições que lhes são conferidas por lei,
RESOLVE
Designar o servidor Ivan Vilas Boas Teixeira Junior,
Engenheiro Civil, CREA/BA 33.202-D, cadastro
83.099-7, CPF 929.055.015-53 para fiscalizar a
Execução das obras e serviços na manutenção
preventiva, corretiva e adequações em Unidades
Escolares, CIE's e Creches da Rede Municipal de
Ensino de Camaçari - Ba (Sede/Orla), conforme
contrato 0041/2019.
Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação, ficam revogadas as demais disposições
em contrário.
.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 04
de janeiro de 2019
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETARIO DA SAÚDE

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA N° 005/2019
DE 04 DE JANEIRO DE 2019
A Secretária Municipal da Infraestrutura de
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições que lhes são conferidas por lei,

SEINFRA

RESOLVE
Designar o servidor Ivan Vilas Boas Teixeira Junior,
Engenheiro Civil, CREA/BA 33.202-D, cadastro
83.099-7, CPF 929.055.015-53 para fiscalizar a
Execução das obras e serviços na manutenção
preventiva, corretiva e adequações em Unidades
Escolares, CIE's e Creches da Rede Municipal de
Ensino de Camaçari - Ba (Orla), conforme contrato
0042/2019.

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Esta portaria entra em vigor na data da sua
publicação, ficam revogadas as demais disposições
em contrário.
Publique-se e cumpra-se.

PORTARIA N° 004/2019
DE 04 DE JANEIRO DE 2019
A Secretária Municipal da Infraestrutura de
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 04
de janeiro de 2019.
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA Nº 12 /2019
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispões sobre a convocação da Assembleia
de Eleição do Conselho de Segurança
Alimentar para Composição da Mesa
Diretora, conforme eleição dos membros de
acordo com Lei 678/2005.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas.
RESOLVE:
Art. 1º Designar Assembleia de Eleição do Conselho de
Segurança Alimentar para Composição da Mesa Diretora
na data de 19 de fevereiro de 2019 às 9:00 horas na sala
de reunião do prédio da Secretaria de Desenvolvimento
Social e Cidadania-SEDES.
Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
G A B I N E T E D A S E C R E T Á R I A D E
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 04 DE FEVEREIRO DE
2019.
ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO DA SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA

PORTARIA Nº 13 /2019
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispões sobre a revogação das
portarias 04/2019 a 11/2019 de 16 e 17
de janeiro de 2019 que versam sobre os
benefícios eventuais conscrito na Lei
Municipal 1554/2018.
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que
lhes são conferidas.
RESOLVE:
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Art. 1º Revogam-se as portarias publicadas no dia
31 de janeiro de 2019, que versam sobre os
diversos benefícios eventuais existentes no
município de Camaçari, na qual a Secretaria de
Desenvolvimento Social e Cidadania- SEDES
detém a competência para gerir.
Art. 2º As portarias que serão revogadas são de
numerações respectivas 04/2019, 05/2019,
06/2019, 07/2019, 08/2019,09/2019,10/2019 e
11/2019, e de datas de 16 e 17 de janeiro de 2019.
Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
assinatura, revogando-se as disposições em
contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETEDASECRETÁRIADE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2019.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
E CIDADANIA

RESOLUÇÃO Nº 02/2019
DE 04 DE FEVEREIRO DE 2019
Dispõe sobre a aprovação do Plano
Municipal de Assistência Social de
Camaçari – Bahia . Período 2019 –
2021.
Retroativo a 12 de dezembro de 2018.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem
a Lei Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a
Lei Municipal nº 355 de 01 de novembro de 1996 e
alterada pela Lei nº 857 de 17 de janeiro de 2008.
Considerando a Reunião Ordinária do CMAS nº
202ª (Ducentésima segunda) realizada em 12 de
dezembro de 2018, em decisão unânime da
plenária.
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a apresentação do Plano Municipal
de Assistência Social de Camaçari-Bahia para o
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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período de 2019 - 2021. Retroativo a 12 de
dezembro de 2018.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação
Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social – CMAS

RESOLUÇÃO Nº 05/2019
DE15 DE MARÇO DE 2019
Dispõe sobre a aprovação do Plano de
Ação Estadual 2019.
O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso das competências que lhe conferem
a Lei Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993,
alterada pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a
Lei Municipal nº 355 de 01 de novembro de 1996 e
alterada pela Lei nº 857 de 17 de janeiro de 2008.
Considerando a deliberação da plenária em Reunião
Extraordinária número 63ª (sexagésima terceira),
realizada em 13 de março de 2019.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond
s/n.o , Camaçari – BA, representado neste ato pelo Secretário
de Saúde, Sr. ELIAS NATAN MORAES DIAS, brasileiro,
casado, portador da carteira de identidade - RG n.º 1.385.521
SSP-BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob n.º
197.991.955-00, doravante denominado CONTRATANTE, e
UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA-EPP, com sede à
Avenida Independência, n.° 2447, Térreo, Jardim Sumaré,
Ribeirão Preto - São Paulo, CEP: 14025-390, telefone (16)
3289-9007, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
do Ministério da Fazenda sob o n° 10.957.463/0001-08,
representada neste ato pela Sra. MÁRCIA DE ALMEIDA
JARDIM, brasileira, casada, socióloga, inscrita no Cadastro de
Pessoas Físicas sob n° 084.477.438-37, residente e
domiciliado na Rua Maestro Ignácio Stábile, 871, Alto da Boa
Vista, Ribeirão Preto – SP, doravante denominada
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo despacho
às fls. do processo administrativo n.º 00435.11.07.611.2018 e
que se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 e legislação
pertinente, e subsidiariamente as normas contidas na Lei
Federal n.º 8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir,
sob os termos e condições estabelecidas nas seguintes
cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo
parte integrante, independente de transcrição, os documentos:
a) Edital de PREGÃO ELETRÔNICO N.º 0187/2018 - COMPEL
e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços 0253/2018;
c) Proposta apresentada pela CONTRATADA.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

RESOLVE:
Art. 1º- Aprovar por unanimidade o Plano de Ação
Estadual 2019.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação
Mônica Evangelista dos Santos
Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social - CMAS

Contratação de empresa especializada para prestação de
serviços de locação de ambulâncias tipo B e D para o Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) 192 para a Secretaria
Municipal de Saúde do município de Camaçari.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar,
quando solicitado pela Administração, nas mesmas condições e
dentro do prazo contratual estabelecido, os acréscimos ou
supressões que se fizer nas compras de até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e as
supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes,
na forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

SESAU

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

SECRETARIA DA SAÚDE

CONTRATO N.º 0052/2019

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações orçamentárias
que forem adotadas nos orçamentos vindouros.
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

Contrato de prestação de serviços que entre si
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a
empresa UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS
LTDA-EPP.

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

3.1 O valor global deste contrato é R$ 1.030.632,00 (um
milhão, trinta mil, seiscentos e trinta e dois reais), referente
ao (s) lote (s), constante da proposta de preço apresentada pela
CONTRATADA, entendido este como preço justo e suficiente
para a total execução do presente objeto.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.03.27 16:27:49 -03'00'
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§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua execução,
poderá ser deferido reajustamento dos preços contratados, a
partir da data de entrega da Proposta de Preços, pela variação
do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, ou, na sua falta,
índice legalmente previsto à época.
3.2 Os serviços objeto deste contrato serão executados pelo
regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO

QTD.

U. F.

PER.

UND. PER.

VALOR UNIT.
(R$)

VALOR TOTAL
(R$)

LOTE 01 - LOTE 01
1

AMBULÂNCIA TIPO ``B``

4

UN

12,00

MÊS

10.930,00

2

AMBULÂNCIA TIPO ``D``

2

UN

12,00

MÊS

21.083,00

524.640,00
505.992,00

TOTAL (R$):

1.030.632,00

VALOR GLOBAL (R$):

1.030.632,00

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias
após a formalização e apresentação da nota fiscal
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada pelo
setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não
aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento será
interrompido e reiniciado após a correção pela contratada.
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das condições
pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação da fatura será
suspensa para que a CONTRATADA adote as providências
necessárias à sua correção. Passará a ser considerada, para
efeito de pagamento, a data de reapresentação da fatura,
devidamente corrigida.
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de preço.
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir da sua assinatura.
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 15 (quinze)
dias, contados a partir da data de recebimento da Nota de
Empenho ou documento equivalente, ficando a empresa
contratada na obrigatoriedade de atender essas solicitações no
prazo estipulado, e deverão estar sempre em perfeitas
condições de uso e limpeza.
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou reduzido
mediante Termo Aditivo, obedecendo aos limites legais, do art.
57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS
SERVIÇOS
a) O serviço deverá ser executado nas bases do SAMU
Camaçari (SEDE e ORLA), nos endereços abaixo
disponibilizados e conforme descrito em ordem de serviço,
baseado na necessidade da Secretaria de Saúde.
a.1) BASE SEDE: Rua Contorno do Centro Cultural, s/n,
Centro;
a.2) BASE ORLA: Loteamento Vilarejo, s/n. Arembepe.
b) Caso haja qualquer alteração nos endereços indicados, a
CONTRATADA será notificada expressamente em até 48h
após a efetiva mudança.
c) Os serviços deverão ser executados no Município de
Camaçari.
CLÁUSULA SETIMA - DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão obedecer aos
direitos e obrigações a seguir:
§ 1º DOS DIREITOS
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o objeto
deste contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA
perceber o valor ajustado na forma e nos prazos
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular
execução do contrato;
c) Fiscalizar a execução dos serviços.
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a manter
todos os equipamentos, e estrutura física, limpos e em perfeitas
condições de uso.
II. Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações
contidas neste Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do
Edital que instruiu esta contratação), que são partes
integrantes deste instrumento contratual independente de
transcrição;
b) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ele mantidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, documentos
que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
às obrigações assumidas na presente licitação, em especial,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários,
fiscais e comerciais;
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de qualquer
operação financeira, a exemplo de empréstimos bancários ou
descontos de duplicatas;
e) Todas as despesas decorrentes da contratação, inclusive
materiais de consumo e equipamentos utilizados para
prestação dos serviços serão de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, bem como as despesas com insumos,
materiais, transporte, deslocamento e mão-de-obra, encargos
trabalhistas, previdenciários e tributários decorrentes da
execução do contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a
terceiros, provenientes de negligência resultante da prestação
do serviço;
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um preposto
para representá-la administrativamente junto ao órgão gestor
deste contrato, durante o período de execução dos serviços,
para exercer a supervisão e controle quanto ao cumprimento
dos mesmos;
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e controle
deste contrato, ficar impedido de executar suas atividades
seja qual for o motivo, a CONTRATADA deverá proceder da
seguinte forma:
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato por
escrito com as justificativas, devidamente acompanhada de
cópia autenticada da documentação que comprove o ocorrido;
g.2) encaminhar a documentação exigida no subitem 11.2.3 do
edital para aprovação da CONTRATANTE.
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais absoluto
sigilo, com relação às informações que venha a conhecer por
ocasião da execução dos serviços.
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes de
paralisações na execução do fornecimento dos produtos, salvo
na ocorrência de motivo de força maior, apurados na forma da
legislação vigente, e desde que comunicados à
CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e oito) horas do fato,
ou da ordem expressa e escrita da CONTRATANTE.
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar ao
Município e a terceiros, em função do objeto do contrato
firmado.
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se
fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por cento) do
valor inicial atualizado do contrato.
l) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição da
ambulância em caso de necessidade de manutenção
preventiva ou corretiva das então em uso. Em se tratando da
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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rede de atenção às urgências e emergências, a substituição
deverá ser realizada imediatamente, tão logo a CONTRATADA
tome conhecimento da necessidade. Para isso, a mesma
deverá possuir reserva de carros à disposição, que serão
deslocados sempre que necessário ou quando solicitado pela
CONTRATANTE.
m) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição dos
veículos em até 05h do comunicado oficial da Administração.
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais,
custos e despesas que sejam devidos em decorrências direta
ou indireta do presente contrato, ou da sua execução, serão de
exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim definido na
Norma Tributária.
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas
responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até a
vigência das garantias previstas na Legislação.
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com
alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal.
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de
sanções civis e criminais, após o prévio processo
administrativo garantido a ampla defesa e o contraditório:
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto
contratado, nos prazos abaixo definidos:
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura do
fornecimento do produto/serviço;
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha
havido o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 10% a 15% sobre o valor da fatura do
fornecimento do produto/serviço;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o
cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do fornecimento
do produto/serviço.
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em
atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito visando
frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração
Pública Municipal.
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o valor
global do contrato, a depender do prejuízo causado à
Administração Pública Municipal, quando:
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: multa
de 10% a 20%;
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa causa e
prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto
contratado: multa de 20%;
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 20% e
rescisão contratual;
e) executar o objeto do contrato de forma que venha causar
quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: multa de 20%.
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a
Administração Pública Municipal esteja em vigor impedirá o
mesmo de participar de outras licitações e contratações no
âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe
foi imposta. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos,
quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões
elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula e/ou enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade
aplicada.
§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente
no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do
valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério da
Secretaria Municipal da Administração.
§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia
prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual
será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela
Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
demais penalidades, a depender do grau da infração cometida
pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração
Pública Municipal, não impedindo que a Administração
rescinda unilateralmente o contrato.
§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de competência
exclusiva do titular da Secretaria Municipal da Administração,
permitida a delegação para a sanção prevista no inciso I,
facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas.
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no
prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio
processo administrativo, garantida a ampla defesa e o
contraditório, contado da notificação administrativa à
Contratada, sob pena de multa.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições contidas
neste contrato só poderá ser procedida mediante Termo
Aditivo, assinado pelas partes, resguardado o disposto no art.
65, inciso I, alíneas “a” e “b” da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO,
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão,
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, sem
prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO
Este contrato poderá ser rescindido:
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos incisos I a
XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93;
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo
no processo de licitação, desde que haja conveniência para a
Administração; e
c) Judicialmente, nos termos da legislação.
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará retenção
de créditos decorrentes da contratação, até o limite dos
prejuízos causados a CONTRATANTE, bem como na
assunção do objeto do contrato pela CONTRATANTE na forma
que a mesma determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer
compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros,
ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem
como qualquer dano causado à CONTRATANTE ou a terceiros
em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e todas as
despesas incidentes sobre a compra do material, não cabendo
quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para
efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos
determinados pela autoridade competente.
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento dos
produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso fortuito ou
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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de força maior, sem que haja culpa da CONTRATADA,
devidamente apurados na forma da legislação vigente, quando
comunicados à CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta
e oito) horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da
CONTRATANTE.
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e antes
da entrega do objeto que a CONTRATADA acresceu
indevidamente a seus preços valores correspondentes a
quaisquer tributos, encargos, emolumentos, contribuições
fiscais e para-fiscais não incidentes sobre a compra efetuada,
tais valores serão imediatamente excluídos, com o reembolso
do valor que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE deixar
de exigir da CONTRATADA qualquer condição deste contrato,
tal faculdade não importará em novação, não se caracterizando
como renúncia de exigi-la em oportunidades futuras.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da Bahia,
como o competente para dirimir questões decorrentes do
cumprimento deste contrato, renunciando as partes a qualquer
outro por mais privilegiado que seja.
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as partes o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma,
para que produza os efeitos jurídicos.
Camaçari - Bahia, 08 de Fevereiro de 2019.

Nº
01

PROCESSO
00211.11.07.682.2018

NOME
ADEILSON
JOSÉ DOS
SANTOS

MODALIDADE
MUSICA

SUBMODALDADE
MUSICOTERAPIA

02

00212.11.07.682.2018

ANA PAULA
DE SOUZA
DO
NASCIMENTO

DANÇA

DANÇA PARA
CRIANÇAS

03

00224.11.07.682.2018

NAILZA
BERNARDO
DA SILVA

ARTESANATO

LAÇO

04

00225.11.07.682.2018

RAIMUNDO
NONATO
MENDES DE
SOUZA

LITERATURA

CONTADOR DE
ESTÓRIA

05

00202.11.07.682.2018

DIOGENES
FERREIRA
DOS SANTOS

PATRIMONIO
CULTURAL

CULTURA AFRO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE
MÁRCIA DE ALMEIDA JARDIM
CONTRATADA

SITUAÇÃO
INDEFERIDO - NÃO
ATENDENDO A UMA
DAS
EXIGÊNCIAS
RELATIVAS
À
DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO EXIGIDA
NO
EDITAL,
NÃO
COMPROVA
EXPERIÊNCIA PARA A
FUNÇÃO
PRETENDIDA.
INDEFERIDO - NÃO
ATENDENDO A UMA
DAS
EXIGÊNCIAS
RELATIVAS
À
DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO EXIGIDA
NO
EDITAL,
COMPROVANTE
RESIDENCIAL
EM
NOME DE TERCEIROS
E
ATESTADO
DE
CAPACIDADE
TÉCNICA EM CÓPIA
SIMPLES.
INDEFERIDO - NÃO
ATENDENDO A UMA
DAS
EXIGÊNCIAS
RELATIVAS
À
DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO EXIGIDA
NO
EDITAL,
NÃO
COMPROVA
EXPERIÊNCIA PARA A
FUNÇÃO
PRETENDIDA.
PONTUAÇÃO 11,00 –
CONSIDERADO
INAPTO
PELA
SECRETARIA
DE
CULTURA, COM BASE
NO SUBITEM 9.2.1.1
DO
EDITAL,
QUE
EXIGE
PONTUAÇÃO
MÍNIMA
DE
13
PONTOS.
PONTUAÇÃO 9,67 –
CONSIDERADO
INAPTO
PELA
SECRETARIA
DE
CULTURA, COM BASE
NO SUBITEM 9.2.1.1
DO
EDITAL,
QUE
EXIGE
PONTUAÇÃO
MÍNIMA
DE
13
PONTOS.

CMP

Camaçari, 26 de março de 2019. Ana Carla Costa Paim –
Presidente em Exercício da COMPEL.

COORDENADORIA DE
MATERIAIS E PATRIMÔNIO

LISTA DOS CANDIDATOS QUE FORAM
INDEFERIDOS NO CREDENCIAMENTO
Nº 003/2018
A Presidente em Exercício da Comissão Central
Permanente de Licitação - COMPEL, no uso de suas
atribuições, divulga a lista dos candidatos que foram
indeferidos no Credenciamento nº 003/2018, cujo objeto
é credenciamento de prestadores de serviço - pessoas
físicas com experiência técnica na área cultural a fim de
ofertar serviços de capacitação em atividades culturais
como instrutores ministrando oficinas de dança, artes
visuais, patrimônio cultural, artesanato, técnicas do
espetáculo, audiovisuais, música e literatura
nas
diversas localidades e bairros do Município (sede e orla),
a fim de fomentar e descentralizar o acesso à cultura e à
produção de bens culturais.
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LISTA DOS CANDIDATOS QUE FORAM
INDEFERIDOS NO CREDENCIAMENTO
Nº 004/2018
A Presidente em Exercício da Comissão Central
Permanente de Licitação - COMPEL, no uso de suas
atribuições, divulga a lista dos candidatos que foram
indeferidos no Credenciamento nº 004/2018, cujo objeto
é Credenciamento de pessoas físicas para exercerem
atividades de Pareceristas no âmbito dos Editais e
atividades da Secretaria de Cultura de Camaçari a serem
lançados no ano de 2018.

PROCESSO
Nº
01 00331.11.07.682.2018

NOME
MARCIO
AUGUSTO
RIBEIRO
FREITAS

MODALIDADE
ARTES
CENICAS

SITUAÇÃO
NÃO ATENDEU A AS EXIGÊNCIAS
RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO, SENDO ESTAS:
FALTA DE COMPROVAÇÃO DE
ESCOLARIDADE
E
CÓPIA
SIMPLES
DE
ALGUNS
DOCUMENTOS RELACIONADOS A
COMPROVAÇÃO
DE
EXPERIÊNCIA
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SILVA
LUCATELLI
PAMPLONA
ALINE SANTOS
DE SENA
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02

00363.11.07.682.2018

03

00353.11.07.682.2018

04

00356.11.07.682.2018

INACIA REJANE
DA SILVA

HUMANIDADES

05

00350.11.07.682.2018

RENATO LIMA
DE OLIVEIRA

ARTES
CÊNICAS,
HUMANIDADES
E LITERATURA

06

00359.11.07.682.2018

FRANCIS
CARDOSO
NASCIMENTO

MÚSICA E
PATRIMÔNIO
CULTURAL

07

00362.11.07.682.2018

ADRIANA
BAMBERG
MARQUES
MELLO

ARTES
CENICAS

NÃO ATENDEU A AS EXIGÊNCIAS
RELATIVAS À DOCUMENTAÇÃO
DE HABILITAÇÃO

PATRIMONIO
MATERIAL

PONTUAÇÃO
10
(DEZ)
–
CONSIDERADO INAPTO PELA
SECRETARIA DE CULTURA, COM
BASE NO SUBITEM 9.2.1.1 DO
EDITAL, QUE EXIGE PONTUAÇÃO
MÍNIMA DE 12 (DOZE) PONTOS.
PONTUAÇÃO
07
(SETE)
–
CONSIDERADO INAPTO PELA
SECRETARIA DE CULTURA, COM
BASE NO SUBITEM 9.2.1.1 DO
EDITAL, QUE EXIGE PONTUAÇÃO
MÍNIMA DE 12 (DOZE) PONTOS.
PONTUAÇÃO
10
(DEZ)
–
CONSIDERADO INAPTO PELA
SECRETARIA DE CULTURA, COM
BASE NO SUBITEM 9.2.1.1 DO
EDITAL, QUE EXIGE PONTUAÇÃO
MÍNIMA DE 12 (DOZE) PONTOS.
PONTUAÇÃO MÍNIMA DE 10 (DEZ)
EM
AMBAS
AS
ÁREAS
–
CONSIDERADO INAPTO PELA
SECRETARIA DE CULTURA, COM
BASE NO SUBITEM 9.2.1.1 DO
EDITAL, QUE EXIGE PONTUAÇÃO
MÍNIMA DE 12 (DOZE) PONTOS.
PONTUAÇÃO
10
(DEZ)
–
CONSIDERADO INAPTO PELA
SECRETARIA DE CULTURA, COM
BASE NO SUBITEM 9.2.1.1 DO
EDITAL, QUE EXIGE PONTUAÇÃO
MÍNIMA DE 12 (DOZE) PONTOS.

ARTES
CÊNICAS

Camaçari, 26 de março de 2019. Ana Carla Costa Paim –
Presidente em Exercício da COMPEL.
RESULTADO CREDENCIAMENTO
N.º 002/2017 - COMPEL
PROCESSO Nº 00685.11.07.682.2017
C & C SERVIÇOS MÉDICOS
E ODONTOLÓGICOS LTDA
A Comissão Central Permanente de Licitação COMPEL, no uso de suas atribuições, torna público para
conhecimento dos interessados que o requerimento de
credenciamento da empresa C & C SERVIÇOS
MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA, Processo nº
00685.11.07.682.2017, foi INDEFERIDO, por não
atender as exigências do Edital de CREDENCIAMENTO
N.º 002/2017 - COMPEL. Camaçari - BA, 25 de março de
2019. Ana Carla Costa Paim - Presidente em Exercício da
Compel.
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SUPERINTENDÊNCIA DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE

Arembepe), na cidade de Camaçari e dá
outras providências.”
O DIRETOR SUPERINTENDENTE DA
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas
atribuições legais, em especial das especificadas nos
termos da Lei Orgânica do Município de Camaçari,
Lei nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18
de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de
2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807,
de 24 de julho de 2007, Lei nº 1.143; de 18 de março
de 2011; Lei nº 1.144, de 18 de março de 2011; Lei nº
1.271, de 24 de julho de 2013, e tendo em vista o
disposto no Art. 24, incisos I, II, III, VI, VII e IX, em
especial no artigo 95, §2º, da Lei n° 9.503/1997 que
institui o Código de Trânsito Brasileiro – CTB, Art. 41
da Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto
do Idoso), Art. 47, §§§§ 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 13.146,
de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), Resoluções nº 303 e 304 do Conselho
Nacional de Trânsito – CONTRAN, Lei nº 12.587, de
03 de Janeiro de 2012, Lei nº 13.640, de 26 de março
de 2018 e a legislação de transporte vigente;
CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar o
tráfego, paradas e estacionamentos de veículos e a
circulação de pedestres, quando da realização dos
festejos em homenagem a São Francisco de Assis, a
serem promovidos pela Prefeitura Municipal de
Camaçari na localidade de Arembepe, nos dias 29,
30, 31 de Março e 01 de Abril de 2019 (Festival de
Arembepe).
RESOLVE:
DAS VIAS DE ACESSO E CIRCULAÇÃO
Art. 1º Promover alterações na circulação, parada e
estacionamento de veículos motorizados, de tração
animal e na operação de Transporte Público Coletivo,
Transporte Público Individual e Transporte por
Aplicativo nas vias utilizadas para realização do
Festival de Arembepe a partir das 00h01min do dia 29
de Março às 04hs01min do dia 02 de Abril do ano
corrente.
DAS VIAS LOCAIS, COLETORAS E VICINAIS

PORTARIA Nº 062/2019
DE 20 DE MARÇO DE 2019
“Altera sentido de circulação de vias,
bloqueio de vias, regulamenta áreas de
Embarque e Desembarque do
Transporte Público Coletivo e
Individual de Passageiros, durante os
festejos em homenagem a São
Francisco de Assis (Lavagem de

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Art. 2º Fica Proibido o trânsito de veículos
motorizados e/ou de tração animal na Rua Direta de
Arembepe, trecho a partir da interseção com a
Rodovia BA-099 (Estrada do Côco) até a Praça das
Amendoeiras durante a concentração, cortejo e/ou e
desfile dos blocos e agremiações carnavalescas e/ou
religiosas, nos dias que seguem o evento, exceto
aqueles previstos no artigo 29, inciso VII do CTB;
Art. 3º Fica proibido o estacionamento na Rua Direta de
Arembepe e Rua da Glória, em ambos os lados da via;
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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madrugada seguinte.
Art. 4º Fica proibido o estacionamento na Rua
Guilherme Machado e Rua Terceiro Arraial de
Arembepe no entorno do Terminal de Ônibus Urbano,
Rua Nivalda acesso a Caraúna, Rua Lídia Coelho, Rua
Manoel Coelho, Rua S, Rua das Palmeiras, em ambos
os lados;
Art. 5º Fica Proibido o estacionamento em ambos os
lados da via, na Rua do Piruí trecho do Hotel Tubarão
até o Tempero do Aye;

IV- Dia 01/04/2018 (segunda-feira): fechamento
previsto para às 12hs01min e reabertura às 03hs01min
da madrugada seguinte.
Parágrafo Único. Esses horários se aplicam a todas as
vias nas imediações do evento, conforme sinalizações
instaladas no local.
DAS OPÇÕES DE TRÁFEGO

Art. 6º Fica Proibido o estacionamento na Rua Arraial
de Arembepe, na Praça dos Coqueiros;
Art. 7º Fica proibido o estacionamento na Travessa
Manoel Coelho, trecho do Banco Bradesco, na Praça
das Amendoeiras;
Art. 8º Fica proibido o estacionamento de veículos
motorizados e/ou de tração animal na Rua Guilherme
Machado, ficando a frente do Colégio Municipal Lídia
Coelho Pinto reservado exclusivamente para o
estacionamento dos veículos a serviço e de uso dos
servidores da STT;
Art. 9º Fica Proibido o estacionamento no entorno das
Praças das Amendoeiras e dos Coqueiros.
Art.10º Haverá bloqueio total da via, com prismas de
concreto, na interseção da 4ª Travessa Leopoldo
Coelho com a Rua Direta de Arembepe e interseção da
Travessa Leopoldo Coelho com a Rua Direta de
Arembepe;
Art. 11 Haverá bloqueio parcial da via, com prismas de
concreto, na Rua Nivalda (lado direito da via) e na 2ª
Rua da Caraúna (lado direito da via), sentido a Rua
Direta de Arembepe.
DOS HORÁRIOS DE INTERDIÇÃO E
REABERTURA DAS VIAS
Art. 12 Os horários das interdições e reabertura das
vias durante a realização do evento são de
responsabilidade da STT, através de seus prepostos
(Agentes de Fiscalização de Trânsito e Transporte –
AFTT, Supervisores de Trânsito e Transporte –
SPVTT's, Gerentes Operacionais e Diretores), cujas
previsões de início e término das intervenções são as
seguintes:
I- Dia 29/03/2018 (sexta-feira): fechamento previsto
para às 09hs01min e reabertura às 03hs01min da
madrugada seguinte.
II- Dia 30/03/2018 (sábado): fechamento previsto para
às 11hs01min e reabertura às 04hs01min da
madrugada seguinte.
III- Dia 31/03/2018 (domingo): fechamento previsto
para às 10hs01min e reabertura às 04hs01min da
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Art. 13 Aos veículos em geral com destino as Praças
dos Coqueiros e das Amendoeiras:
I- Ônibus, Caminhões e Carretas: Oriundos da BA099 sentido Praça das Amendoeiras e dos Coqueiros,
deverão adentrar pela Rua Nivalda ou Rua das
Bromélias acessando à Rua da Caraúna, por sua vez
os logradouros adjacentes, conforme indicação da
sinalização temporária e/ou orientação dos agentes da
autoridade de trânsito.
II- Automóveis, Motocicletas, Motoneta e
Ciclomotores: Oriundos da BA-099, sentido Praça das
Amendoeiras e dos Coqueiros, deverão adentrar pela
Rua Nivalda ou Rua das Bromélias acessando à Rua da
Caraúna, por sua vez os logradouros adjacentes,
conforme indicação da sinalização temporária e/ou
orientação dos agentes da autoridade de trânsito.
III- Fica proibido o estacionamento de veículos de
pequeno porte nas áreas destinadas ao Transporte
Público, devidamente autorizados, conforme
sinalização implantada.
IV- Ficam reservadas, exclusivamente, 05 (cinco)
vagas de estacionamento para veículos transportando
Idosos e Pessoas com Deficiência, com a utilização da
devida credencial, na Via Direta de Arembepe, próximo
ao antigo módulo policial.
DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO
Art. 14 Os ônibus do Transporte Público Coletivo – TPC
oriundos da BA-099, sentido Praça Isaac Marambaia
(terminal de ônibus) terá seu ponto final modificado de
acordo com o inicio da programação para a Rua S,
marginal a Rodovia supracitada, devendo seguir as
orientações dos agentes da autoridade de trânsito no
local, quanto ao embarque e desembarque de
passageiros (ver Imagem 01 do Anexo Único).
I- A Rua S será destina ao estoque dos ônibus de TPC
intermunicipal e municipal. Em Seu lado esquerdo e o
lado direito da via será destinado à circulação. A
mesma passa a ter sentido único de circulação (sentido
da Rua Campinas à Rua Direta de Arembepe).
II- O Ponto de Embarque e Desembarque de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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passageiros será na Rua S, em frente à Loja de Material
de construção atrás do Polo de terminal turístico.
IIIA Rua S será área de uso exclusivo do TPC,
sendo proibida a circulação e estacionamento de outros
veículos motorizados não autorizados.
a.
Será permitido o acesso local de moradores
caso precisem acessar garagem de seus domicílios ou
lojas comerciais.
b.
A circulação dos Ônibus será com entrada pela
BA-099, acesso pela Rua Campinas (via Marginal a BA099), Rua S. e saída pela Rua Travessa T, Rua U
acessando a BA-099.

DO TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL
Art. 15 O Transporte Público realizado por táxi terá área
de embarque e desembarque de passageiros localizada
na Rua Direta de Arembepe, no ponto de Ônibus após
Escola Municipal Giltônia Pereira de Souza, reservandose 09 (nove) vagas (ver Imagem 01 do Anexo Único).
Art. 16 O Transporte Público realizado por moto-taxi terá
área de embarque e desembarque de passageiros
localizada na rua direta de Arembepe, no recuo logo
após a Ponto de apoio ao Turista, reservando-se 20
(vinte) vagas (ver Imagem 01 do Anexo Único).
DO TRANSPORTE POR APLICATIVO
Art. 17 O Transporte Remunerado Privado Individual de
Passageiros terá área de embarque e desembarque de
passageiros localizado na Rua S, no recuo localizado
entre o Restaurante Comida Caseira até a loja de
materiais de construção, reservando-se 02 (duas) vagas
(ver Imagem 01 do Anexo Único).
DA ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO,
DAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

Art. 18 O ordenamento e a fiscalização do trânsito e do
transporte no local dar-se-ão por meio de aparato
logístico próprio, através de efetivo operacional e
viaturas, com apoio da sinalização temporária e/ou
permanente instalada nos logradouros;
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Art. 20 As Diretorias Técnicas de Trânsito e de
Transporte (DTT/DTP) poderão adotar medidas
emergenciais, voltadas a garantir uma melhor circulação
dos veículos nas imediações, através de seus Agentes,
disciplinando e orientando o trânsito de veículos e
pedestres, com vistas à garantia da Segurança Viária.
Art. 21 Os Diretores poderão, a qualquer tempo, alterar
e/ou afixar sinalização vertical e temporária, realizando
bloqueios, com vistas ao atendimento da melhor
operacionalidade do trânsito e do transporte durante o
evento, desde que observados as demais normas de
trânsito e transporte vigentes.
Art. 22 Fica determinantemente proibida à utilização de
qualquer veículo motorizado, de tração humana ou
animal (carro de som, bicicleta com som, motocicleta
com som, minitrio, trio-elétrico, “fubica”, “paredão” e
outros) utilizando-se equipamento de som em volume e
frequência não autorizados pelo poder público
municipal e/ou autoridade de trânsito do município nas
vias supramencionadas e suas imediações, no período
previsto nos incisos I, II, III e IV do art. 12 desta Portaria.
Parágrafo Único. O descumprimento do caput deste
artigo sujeita o infrator às sanções previstas nos artigos
228 (combinado com a Resolução nº 624 do CONTRAN)
e/ou 253-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB.
DA OPERAÇÃO DE CARGA E DESCARGA
Art. 23 Só será permitida a Operação de Carga de
Descarga de mercadorias no circuito e imediações do
evento, até 15 (quinze) minutos antes do início das
restrições previstas nos, incisos I, II, III e IV do artigo 12.
Parágrafo Único. Os veículos que se encontrarem
realizando Operação de Carga e Descarga nas vias do
circuito e imediações do evento deverão encerrá-las e
sair do local, imediatamente, ao fim do prazo constante
no caput deste artigo.
Art. 24 Autorizações excepcionais para as restrições
previstas nesta Portaria só poderão ser concedidas
mediante avaliação do fato e suas circunstâncias pelo do
Diretor-Superintendente e/ou Chefe de Gabinete.
Art. 25 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as demais disposições em
contrário.

Art. 19 A Gerência de Educação para o Trânsito
(GEDUT) enviará prepostos antes e durante o evento
para orientar e fazer ações educativas, com fito a auxiliar
os condutores e clientes do TPC as alterações indicadas
nesta Portaria.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, EM 20 DE MARÇO DE 2019.

DAS DETERMINAÇÕES E ORIENTAÇÕES

ANEXO ÚNICO
IMAGEM EXEMPLIFICATIVA 01

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor-Superintendente
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IMAGEM EXEMPLIFICATIVA 02
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IMAGEM EXEMPLIFICATIVA 03
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LIMPEZA PÚBLICA DE CAMAÇARI

7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 1015498/15 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE BALANÇAS DE PESAGEM. CONTRATADA:
TOLEDO DO BRASIL INDÚSTRIA DE BALANÇA LTDA. OBJETO: Prorrogação de prazo por mais 12 (doze)
meses contatos a partir de 02 de fevereiro de 2019, nos termos da Cláusula Décima quarta do Contrato Base,
consoante Artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93. VALOR GLOBAL: R$ 15.627,15 (quinze mil, seiscentos e vinte
e sete reais e quinze centavos). Assinatura: 01/02/2019. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO – DIRETOR
PRESIDENTE
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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