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Atos do Poder Executivo
DECRETOS

DECRETO Nº 7134/2019

DECRETO Nº 7133/2019
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e
de acordo com as informações constantes no
Processo de Aposentadoria nº
00133.07.10.390.2019.
RESOLVE
A r t . 1 º . C o n c e d e r a A P O S E N TA D O R I A
VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO,
com fundamento no artigo 3º da Emenda
Constitucional 47/2005, e art. 43 da Lei Municipal
997/2009, alterada pelas Leis Municipais nº
1256/2012 e nº 1534/2018, ao servidor RAIMUNDO
BASTOS SANTANA, matrícula 2409, ocupante do
cargo de provimento efetivo de Motorista 40h, classe
2, nível I, referência H, lotado na Secretaria de
Educação - SEDUC, com proventos integrais.
Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$
2.289,17(dois mil e duzentos e oitenta e nove reais e
dezessete centavos), conforme demonstrativo de
cálculo.
Art. 3º. As melhorias posteriores à data da inativação
deverão ser incorporadas aos proventos
independentemente da expedição do novo ato.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de
acordo com as informações constantes no Processo de
Aposentadoria nº 00201.07.10.390.2019.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento
no artigo 3º da Emenda Constitucional 47/2005, e art. 43
da Lei Municipal 997/2009, alterada pelas Leis
Municipais nº 1256/2012 e nº 1534/2018, à servidora
NUBIA BISPO DOS SANTOS, matrícula 7258,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de
Enfermagem 30h, Classe 2, Nível I, Referência F, lotada
na Secretaria de Saúde – SESAU, com proventos
integrais.
Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$
1.419,01 (hum mil, quatrocentos e dezenove reais e um
centavo), conforme demonstrativo de cálculo.
Art. 3º. As melhorias posteriores à data da inativação
deverão ser incorporadas aos proventos
independentemente da expedição do novo ato.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Camaçari-Ba, 09 de agosto de 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

Camaçari-Ba, 09 de agosto de 2019.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7135/2019

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de
acordo com as informações constantes no Processo de
Aposentadoria nº 00148.07.10.390.2019.
RESOLVE
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Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no
artigo 6º da Emenda Constitucional 41/2003, e art. 42 da Lei
Municipal 997/2009, alterada pelas Leis Municipais nº
1256/2012 e nº 1534/2018, a servidora ELIETE DE SOUZA
CARNEIRO, matrícula 7253, ocupante do cargo de
provimento efetivo de VISITADOR SANITÁRIO 30h, classe
2E, nível I, referência F, lotada na Secretaria de Saúde SESAU, com proventos integrais.

SEDES

Atos do Poder Executivo

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

MUNICÍPIO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
PORTARIA N.º 39/2019
DE 27 DE AGOSTO DE 2019

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 1.419,01
(hum mil, quatrocentos e dezenove reais e um centavo),
conforme demonstrativo de cálculo.
Art. 3º. As melhorias posteriores à data da inativação
deverão ser incorporadas aos proventos
independentemente da expedição do novo ato.
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DISPÕE SOBRE A COMISSÃO
ELEITORAL DO CONSELHO MUNICIPAL
DA PESSOA IDOSA DE CAMAÇARI-BA.
A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas,
RESOLVE

Camaçari-Ba, 09 de agosto de 2019.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Art. 1º – Constituir a Comissão Eleitoral do Conselho
Municipal da Pessoa Idosa – CMPI de Camaçari-Ba,
sendo responsável por organizar, fiscalizar e resolver as
situações omissas no edital para o percurso do processo
de eleição do Chamamento Público das Organizações de
Sociedade Civil.

SECAD

Art. 2° A Comissão Eleitoral passa a ser composta por:
Ÿ Débora Vanólia Caldas Sampaio
Ÿ Maria do Socorro Pereira
Ÿ Manoel Raimundo de Jesus

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

Art. 3° Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 27 DE AGOSTO DE 2019.

PORTARIA

SERVIDOR (A)

CAD.

LOTAÇÃO

PERÍODO(S)
AQUISITIVO(
S)

GOZO

Nº
4504/2019

ELIANA
CONCEIÇÃO
DOS SANTOS

9860

SESAU

05/01/2009 a

A partir de 02
de Setembro de
2019

Nº.
4408/2019

LUCIMAR
MIRANDA DE
SOUZA

62565

SEDES

Nº.
4503/2019

DIOGENES
MATOS DOS
SANTOS

60812

SESAU

22/02/2010 a
21/02/2015

A partir de 02
de Setembro de
2019

Nº.
4507/2019

JOSÉ
FAUSTINO
SACRAMENTO

62726

SESAU

26/03/2012 a
25/03/2017

A partir de 02
de Setembro de
2019

04/01/2014
08/12/2011 a
23/12/2016
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A partir de 02
de Setembro de
2019

SESAU

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

SECRETARIA DA SAÚDE

CONTRATO N.º 0385/2019
Contrato de prestação de serviço que entre si celebram a
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI e a empresa TARCIO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.03 16:01:28 -03'00'
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com
sede na Rua Francisco Drumond, s/n.o, Camaçari - BA,
representado neste ato pelo secretário, Sr. ELIAS
NATAN MORAES DIAS, brasileiro, casado, portador do
RG n.º 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º
197.991.955-00, doravante denominado
CONTRATANTE, e TARCIO COMÉRCIO DE
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, com sede à Rua
Parque Central, 201, Centro Comercial, Camaçari Bahia, CEP: 42.805-200, telefone (71) 98847-6407,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda sob o n.° 02.333.150/0001-42,
representada neste ato pelo Sr. TARCISIO COSTA
RAMOS, brasileiro, casado, inscrito no Cadastro de
Pessoas Físicas sob n° 821.671.415-72, doravante
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi
autorizada no processo administrativo n.º
00453.11.07.611.2018, decorrente de licitação na
modalidade de Pregão Presencial n.º 0109/2018 para
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços
n.º 0208/2018 e o descrito no Edital e seus Anexos e que
se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17
de julho de 2002, 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:

O valor global deste contrato é R$1.116.180,00 (um
milhão, cento e dezesseis mil, cento e oitenta reais),
entendido este como preço justo e suficiente para a total
execução do presente objeto, conforme cópia da
proposta da CONTRATADA anexa ao contrato.
§1º REAJUSTAMENTO
I.Durante o período de 12 (doze) meses os preços
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na
forma da Lei.
§2º REVISÃO
I. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção do
equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma da
lei, devidamente comprovada e justificada a
necessidade.
II. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio
econômico financeiro, será a revisão considerada à
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Aquisição de Cesta Básica que compõem o suporte
nutricional do Programa de Complementação Alimentar
da Secretaria da Saúde do Município de Camaçari,
conforme Anexo I do Edital da licitação em epígrafe.
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, nos limites legais
do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na
forma dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será realizado mediante empenho,
em até 30 (trinta) dias contados a partir da data de
recebimento da Nota Fiscal/Fatura, expedida na
forma da legislação em vigor, devidamente atestada
pelo gestor do contrato, relativa aos serviços
efetivamente executados.
§ 1º A nota fiscal/fatura só deverá ser emitida após a
aprovação da Medição pela Fiscalização da
C O N T R ATA N T E , e a p r e s e n t a d a c o m a
comprovação da regularidade com as obrigações
trabalhistas e previdenciárias.
§ 2º A liberação do pagamento se dará após
comprovação da regularidade com as obrigações
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da
Secretaria da Fazenda de Camaçari, em
correspondência com as fichas demonstrativas dos
empregados da CONTRATADA envolvidos na obra.
§ 3º No curso do contrato os quantitativos
considerados para os efeitos de medição serão
exclusivamente aqueles decorrentes dos serviços
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efetivamente realizados.
§ 4º 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.
§ 5º 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 O prazo de execução deverá ser em
conformidade com o constante no Termo de
Referência, Anexo I do Edital do PREGÃO N.º
0109/2018 - (PRESENCIAL) - COMPEL, mediante
emissão da Ordem de Serviços ou documento
equivalente.
§ 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.
§ 3º As entregas deverão ser realizadas de acordo
com o instrumento convocatório e seus anexos, a
Nota de Empenho, a proposta vencedora e as
cláusulas deste instrumento.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
A fiscalização dos serviços, objeto deste contrato
será realizada pela DEMAC - Departamento de
Média e Alta Complexidade da Secretaria da Saúde,
para verificação do cumprimento das Cláusulas
Contratuais que terá poderes para verificar e exigir o
seu fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou
eventual omissão não eximirá a CONTRATADA dos
compromissos e obrigações assumidas perante a
CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS
OBRIGAÇÕES
Constituem direitos e obrigações da
CONTRATANTE e da CONTRATADA:
§1º DOS DIREITOS
a. Constituem direitos do CONTRATANTE, receber
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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o objeto deste contrato nas condições avençadas e
da CONTRATADA perceber o valor ajustado na
forma e no prazo convencionado.
§2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a. efetuar o pagamento ajustado; e
b. dar à CONTRATADA as condições necessárias a
regular execução do contrato.
II. Constituem obrigações da CONTRATADA:
1. Designar de sua estrutura administrativa um
preposto permanentemente responsável pela
perfeita execução dos serviços, inclusive para
atendimento de emergência;
2. Executar os serviços objeto deste contrato de
acordo com as especificações técnicas constantes
do instrumento convocatório e do presente contrato,
nos locais, dias, turnos e horários determinados;
3. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda
a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente dos serviços objeto
deste contrato;
4. Zelar pela boa e completa execução dos serviços
contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos
designados pelo CONTRATANTE, atendendo
prontamente às observações e exigências que lhe
forem solicitadas, providenciando sua imediata
correção, sem ônus para o contrato;
5. Promover por sua conta e risco o transporte dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à
execução dos serviços objeto do contrato;
6. Manter atualizados os seus dados cadastrais,
com a apresentação de documentos
comprobatórios de mudança de endereços,
telefones, composição societária, endereço dos
sócios, contratos sociais e alterações;
7. Comunicar ao CONTRATANTE qualquer
anormalidade que interfira no bom andamento dos
serviços;
8. Atender com presteza as reclamações sobre a
qualidade dos serviços executados, providenciando
sua imediata correção, sem ônus para o
CONTRATANTE;
9. Respeitar e fazer com que seus empregados
respeitem as normas de segurança do trabalho,
disciplina e demais regulamentos vigentes no
CONTRATANTE, bem como atentar para as regras
de cortesia no local onde serão executados os
serviços;
10. Reparar, repor ou restituir, nas mesmas
condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado, os equipamentos e utensílios
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.03 16:02:07 -03'00'
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eventualmente recebidos para uso nos serviços
objeto deste contrato, deixando as instalações na
mais perfeita condição de funcionamento;
11. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de
qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de
erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam
sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de
paralisação ou interrupção dos serviços
contratados, exceto quando isto ocorrer por
exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso
fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão
ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após a sua ocorrência;
12. Manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação, inclusive de apresentar, ao
setor de liberação de faturas e como condição de
pagamento, os documentos necessários;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as
licenças e alvarás junto às repartições
competentes, necessários à execução dos
serviços;
14. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as
taxas e impostos que incidam ou venham a incidir
sobre as suas atividades e/ou sobre a execução do
objeto do presente contrato;
15. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo
instrumento convocatório e pelos quais se obriga,
visando à perfeita execução deste contrato;
16. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a
legislação;
17. Observar a legislação federal, estadual e
municipal relativa ao objeto do contrato;
18. Executar os serviços sem solução de
continuidade durante todo o prazo da vigência do
contrato;
19. Apresentar mensalmente os seguintes
documentos:
o certidão conjunta negativa de débitos relativos a
tributos federais e à Dívida Ativa da União;
o certidão negativa de débitos junto à fazenda
estadual do domicilio ou sede da contratada;
o certidão negativa de débito junto à fazenda
municipal do domicílio ou sede da contratada;
o certidão negativa de débitos relativos às
contribuições previdenciárias e as de terceiros;
o certidão de regularidade junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (FGTS/CRF);
o certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
20. Solicitar à Receita Federal do Brasil a exclusão
do Simples Nacional no prazo previsto no art. 30, §
1º, II, da Lei Complementar nº 123/2006, na
hipótese das empresas optantes que incorram na
vedação do art. 17, XII da Lei Complementar nº
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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123/2006, apresentando cópia do pedido de
exclusão com comprovante de recebimento, como
condição para recebimento da primeira fatura da
prestação dos serviços.
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS
FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e
para-fiscais, 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
global do contrato;
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 global do contrato;
c. superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja
o cancelamento da nota de empenho ou documento
correspondente: 20% sobre o valor global do
contrato.
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
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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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, deteriorado
ou danificado: multa de 20% e rescisão contratual;
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§ 5º 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.
§ 6º 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.
§ 7º 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

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.
§ 2º 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 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.
§ 3º 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.
§ 4º 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.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

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.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.03 16:06:05 -03'00'
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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 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.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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E, por estarem assim justas e acordadas, firmam
as partes o presente instrumento em 04 (quatro)
vias de igual teor e forma, abaixo assinadas, para
que produza os efeitos jurídicos.
Camaçari - Bahia, 28 de Agosto de 2019.
ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE
TARCISIO COSTA RAMOS
CONTRATADA

SEDUC

Diário Oficial do

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 015/2019
DE 29 DE AGOSTO DE 2019
A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das
atribuições que lhes são conferidas pela Constituição
Federal e pela Lei Orgânica do Município e
considerando o quanto determina o Art. 9º, V do
Regimento Interno da Secretaria da Educação do
Município de Camaçari,
RESOLVE
Art. 1º – Delegar competência, com efeitos a partir de
01.01.2019, os servidores FRANCISCO LIMA DOS
SANTOS JUNIOR, cadastro nº 831704 e ELMA
XAVIER SODRÉ, cadastro nº 63.680-9, para
realizarem pagamentos e liquidações bancárias de
despesas referentes à pensão alimentícia, folha de
pagamento normal, folha de pagamento complementar,
folha de rescisão, folha complementar de rescisão,
consignações de folha normal e despesas decorrentes
de decisão judicial.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 29 DE AGOSTO
DE 2019.
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.03 16:06:22 -03'00'
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PORTARIA Nº 18/2019
30 DE AGOSTO DE 2019
Prorroga o prazo de inscrição e
divulga o novo Cronograma do Edital
de Concurso nº 002/2019 - Fotografe
Camaçari - 3ª Edição - Processo Nº
00457.11.07.611.2019.
A Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pelo Decreto nº 7049/2019 de 13 de março
de 2019, e ainda
CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade
aos atos inerentes a cada etapa do presente edital de
concurso,
RESOLVE:
Art. 1º – Prorrogar até o dia 20/09/2019, o prazo para
as inscrições do Edital de Concurso nº 002/2019 Fotografe Camaçari - 3ª Edição e divulgar no anexo
único da presente portaria o novo cronograma.
Art. 2º
- As inscrições serão realizadas
presencialmente, no Núcleo de Orientação Cultural da
Secretaria de Cultura, localizado na Cidade do Saber,
Rua do Telegrafo, S/N, Bairro do Natal, Camaçari-BA,
ou pela internet através do email
inscricoes@fotografecamacari. com.br, de acordo
com as disposições contidas no Edital, até o dia
20/09/2019, até às 12 horas
Art. 3º – Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em
contrário.
DANIEL BRUNO ALVES SANTOS
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CEASC
CAD.: 830010
ANEXO ÚNICO
CONCURSO Nº 002/2019 – FOTOGRAFE
3ª EDIÇÃO NOVO
CRONOGRAMA

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Fase 2: Avaliação e Seleção
Artística

SECRETARIA DA CULTURA

Fase 1: Habilitação
documental

ETAPAS

Fase 3: Comprovação
documental

SECULT
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Inscrições
e
documentação

DATA
envio

de

Divulgação preliminar da lista de
habilitados – fase documental
Recursos – fase documental
Divulgação final da lista dos
habilitados na fase documental

23/05/2019 a
20/09/2019
26/09/2019
27/09 a 03/10/2019
08/10/2019

ONDE
Núcleo
de
Orientação Cultural
da SECULT
DOM e Portal da
Prefeitura
Núcleo
de
Orientação Cultural
da SECULT
DOM e Portal da
Prefeitura

10 e 11/10/2019

SECULT – Setor de
Patrimônio

Divulgação preliminar do resultado
da etapa de Avaliação e Seleção
Artística

16/10/2019

DOM e Portal da
Prefeitura

Recursos – fase de avaliação e
seleção artística

17/10 a 23/10/2019

Núcleo
de
Orientação Cultural
da SECULT

Divulgação da lista classificatória
final e convocação para fase de
comprovação documental

29/10/2019

DOM e Portal da
Prefeitura

30/10 a 18/11/2019

Núcleo
de
Orientação Cultural
da SECULT

11/12/2019

DOM e Portal da
Prefeitura

Avaliação e seleção das obras

Comprovação documental

Divulgação do resultado final

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º
129/2015. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI/BA. CONTRATADA: EMPRESA
CONSTRUTORA LUSTOZA LTDA. DO OBJETO:
Alterar a Cláusula Terceira e a Cláusula Quinta do
Contrato nº. 129/2015; DO PRAZO: Fica prorrogado
por 12 (doze) meses. de modo que a partir de 14 de
outubro de 2019, passará a ser até 14 de outubro de
2020; DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a
necessidade de acréscimo de itens na forma da
planilha anexa fica através do presente termo aditivo
acrescido o valor de R$ 3.328.622,31 (três milhões
trezentos e vinte e oito mil seiscentos e vinte e dois
reais e trinta e um centavos) correspondente a
21.62% (vinte e um vírgula sessenta e dois por
cento); DO VALOR GLOBAL: Em virtude da
alteração da planilha orçamentária acima ajustar e
anexa, fica também alterada a Cláusula Terceira do
Contrato acima descrito, de modo que o valor global
do mesmo passará a ser de R$ 18.726.722,31
(dezoito milhões, setecentos e vinte e seis mil,
setecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte dois
reais e trinta e um centavos). DA RATIFICAÇÃO:
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as
demais Cláusulas e disposições do Contrato
originário e dos posteriores Termos Aditivos, não
modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA:
Camaçari, 23 de agosto de 2019. JOSELENE
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.09.03 16:06:41 -03'00'
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QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 267/2014 .
CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADA: VARGAS PATRIMONIAL LTDAME. DO OBJETO: O presente termo aditivo tem por
objeto é a locação de 01 (um) imóvel situado na Rua
Francisco Drumond nº 48, Centro, Edf. Centro
Empresarial Vargas Leal, sala 112, Camaçari-BA,
com vistas à guarda intermediária de documentos sob
tutela da Controladoria Geral do Município. DO
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica
prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que, a
partir de 09 de setembro de 2019, passará a viger até
09 de setembro de 2020; DO PREÇO: Ficam
mantidas as condições negociais do pacto ora
aditado, especialmente as disposições sobre o preço,
o qual fica estimado no valor global em R$
72.000,00(setenta e dois mil reais) e o valor mensal de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) permanecendo sem sofrer
alteração. Fica mantida a forma de pagamento
prevista no bojo do contrato original. Os recursos
financeiros para pagamento das despesas
decorrentes do presente termo aditivo correrão por
conta do Projeto atividade: 2008, Elemento de
Despesa:3390.39.00 e Fonte:0100000.
DA
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e
plenamente em vigor as demais Cláusulas e
disposições do Contrato originário e do posterior
Termo Aditivo, não modificadas por este Instrumento.
DA ASSINATURA: Camaçari, 16 de agosto de 2019.
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA.
MUNICÍPIO
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº.
264/2018. CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI. CONTRATADA:
RECONART
CONSTRUTORA LTDA. DO OBJETO: Alterar a
Cláusula Quinta do Contrato nº. 264/2018; DO
PRAZO: Fica prorrogado por 06 (seis) meses, de
modo que a partir de 13 de agosto de 2019, passará a
viger até 13 de fevereiro de 2020; DO SALDO
REMANESCENTE: O presente termo terá como
referência o valor remanescente de R$ 1.922.574,08
(hum milhão novecentos e vinte e dois mil, quinhentos
e setenta e quatro reais e oito centavos); DA
RESCISÃO AUTOMÁTICA: Na eventualidade de ser
finalizada licitação com objeto do contrato ora aditado
e formalizada a nova contratação decorrente de tal
licitação, o presente termo aditivo deverá ser
automaticamente rescindido; DA RATIFICAÇÃO:
Ficam mantidas as condições negociais do pacto ora
aditado, especialmente as disposições sobre o preço
unitário, não sendo criada nenhuma despesa com o
presente aditivo, que se limita a estabelecer a
prorrogação do prazo para entrega dos itens já
contratados, não sendo devido o pagamento de
nenhum valor além do que foi estabelecido no
instrumento contratual original. DA ASSINATURA:
CAMACARI-BA, 13 de agosto de 2019. NEURILENE
MARTINS RIBEIRO. MUNICÍPIO.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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COORDENADORIA DE
MATERIAIS E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0181/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços
para aquisição de medicamentos diversos, devido à
necessidade da continuidade das ações em saúde.
Acolhimento: 16/09/2019 a partir das 08h00min;
Abertura: 17/09/2019, às 09h00min;Disputa:
17/09/2019, às 14h00min. (Horário Brasília)
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.:
(71) 3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes –
Pregoeira.
PREGÃO N.º 0182/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL AVISO DE ABERTURA Objeto: Registro de preço visa a
compra de equipamentos e alevinos para implantação do
sistema de Aquaponia: integração de peixe e hortaliças, a
ser executado no município Camaçari, com vistas ao
atendimento do projeto de Aquaponia da Secretaria de
Desenvolvimento da Agricultura e Pesca - SEDAP.
Acolhimento: 16/09/2019 a partir das 08h00min;
Abertura: 17/09/2019, às 09h00min; Disputa:
17/09/2019, às 10h00min. (Horário Brasília)
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.:
(71) 3621-6655/6880 – Aracele Santos de Oliveira–
Pregoeira.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no uso
de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º
0130/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o
registro de preços para aquisição de medicamentos
diversos, devido a necessidade da continuidade das
ações em saúde. DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
20/08/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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MUNICÍPIO

COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
EIRELI.DATA DA ASSINATURA: 20/08/2019.
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO
DA SAÚDE.

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0296/2019 –
PREGÃO Nº 0130/2019 (ELETRÔNICO) –
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para
aquisição de medicamentos diversos, devido a
necessidade da continuidade das ações em saúde.
P R O M I T E N T E F O R N E C E D O R : C O S TA
CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA:
20/08/2019. ELIAS NATAN MORAES DIAS –
SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0298/2019 –
PREGÃO Nº 0130/2019 (ELETRÔNICO) –
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para
aquisição de medicamentos diversos, devido a
necessidade da continuidade das ações em saúde.
PROMITENTE FORNECEDOR: ZUCK PAPEIS
LTDA. DATA DA ASSINATURA: 20/08/2019.
ELIAS NATAN MORAES DIAS – SECRETÁRIO
DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0299/2019 –
PREGÃO Nº 0130/2019 (ELETRÔNICO) –
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para
aquisição de medicamentos diversos, devido a
necessidade da continuidade das ações em saúde.
PROMITENTE FORNECEDOR: LARA FARMA
PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME. DATA
DA ASSINATURA: 20/08/2019. ELIAS NATAN
MORAES DIAS – SECRETÁRIO DA SAÚDE.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0297/2019 –
PREGÃO Nº 0130/2019 (ELETRÔNICO) –
COMPEL. OBJETO: Registro de Preços para
aquisição de medicamentos diversos, devido a
necessidade da continuidade das ações em saúde.
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDIPRO

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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