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Atos do Poder Executivo
LEI

conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica
do Município, resolve:

LEI N° 1597/2019
DE 18 DE OUTUBRO DE 2019
Dispõe sobre a incorporação da
gratificação por regência de classe paga
aos professores.

NOMEAR BRUNO KHOURY HEDAYE CARVALHO,
para o cargo de Assessor do Executivo II, Símbolo GES
III, da estrutura da Secretaria da Infraestrutura –
SEINFRA, em 01 de agosto de 2019.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 01 DE AGOSTO DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA
BAHIA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que
a Câmara de Vereadores aprova e eu sanciono a seguinte
Lei:

Parágrafo Único: Considera-se para o cômputo do lapso
temporal previsto no caput o período em que o professor
tenha percebido a gratificação prevista no art. 33 da Lei
Municipal nº 873/2008 em substituição àquela gratificação
do art. 32 do mesmo diploma pelo fato de se encontrar no
exercício de função de Direção, Vice-Direção ou Gestor de
Unidade Escolar, condicionando-se, do mesmo modo o
computo de tal período à incidência de contribuição
previdenciária sobre a referida gratificação.
Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 18 DE OUTUBRO DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECAD

Art. 1º. Os professores que, na forma da lei, aposentaremse com proventos integrais calculados com base na última
remuneração do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria têm assegurado o direito de incorporar aos
proventos de aposentadoria a gratificação prevista no art.
32 da Lei Municipal nº 873/2008, desde que a tenha
percebido, por, pelo menos, 10 (dez) anos e desde que
tenha havido contribuição previdenciária sobre a parcela
durante todo período.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA N 133/2019
DE 17 DE OUTUBRO DE 2019
“Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores
públicos municipal ocupantes de cargos de
provimento efetivo, em virtude da
aprovação no estágio probatório.”
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do
Município e a Carta Magna Federal e,

DECRETO DE 01 DE AGOSTO DE 2019

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira,
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo
da Administração Direta do Município de Camaçari, o
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e
demais alterações;

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são

CONSIDERANDO que os servidores submetidos à
avaliação do estágio probatório, obtiveram rendimento
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO
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proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade
funcional no serviço público, conforme mandamento
constitucional;
CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de
revisão da nota da referida avaliação.
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8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, cujo
objetivo é a alteração do Disposto na Cláusula Segunda
- Da Dotação Orçamentária, prevista no instrumento
inicial, passando a fazer parte a nova Dotação
Orçamentária, a seguir conforme o orçamento fiscal
vigente:

RESOLVE
Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço
público deste Município, nos termos das legislações
supra citadas, aos servidores infra declinados, em virtude
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações
junto ao assento funcional dos servidores.

O presente apostilamento vigora a partir da presente
data.
Camaçari, 01 de Agosto de 2019.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua
publicação, revogando as disposições em contrário.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 17 DE OUTUBRO
DE 2019
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Administração

SEGOV

PUBLIQUE-SE

SECRETARIA DE GOVERNO

APOSTILAMENTO
CONTRATO N.º 0393/2019
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº.
0279/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
CAMAÇARIE AEMPRESA ALBERFLEX INDÚSTRIA
DE MÓVEIS LTDA, NA FORMA ABAIXO:
A Secretaria da Administração, neste ato representado
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA,
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante
denominado CONTRATANTE, resolve modificar
unilateralmente o Contrato 0279/2018, conforme
processo administrativo n.° 4428/2016, que se regerá
pela legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas
e condições seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo
Administrativo n.° 4428/2016; Pregão Eletrônico SEMGE
n.° 114/2017.
OBJETO: Aquisição de mobiliário de escritório para
atender as necessidades da administração municipal.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Contrato de prestação de serviço que entre si celebram a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI e a empresa
KOFRE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.°
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco
Drumond s/n.°, Camaçari - BA, representado neste ato
pelo Sr. JOSÉ GAMA NEVES, Secretário de Governo,
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.° 259.708.44500, portador do RG n.° 03.970.866-79, doravante
d e n o m i n a d o C O N T R ATA N T E , e K O F R E
R E P R E S E N TA Ç Ã O E C O M É R C I O D E
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, com sede à Rua Cruz e
Souza, 06A, Acupe de Brotas, Salvador - Ba, CEP
40.290-280, e-mail: camilamattos@kofre.
com.br,telefone: (71) 3277-7006, inscrita no CNPJ sob
n.° 34.303.693/0001-03, representada neste ato pelo Sr.
JORGE LUIZ ALVES MOURA, brasileiro, casado,
inscrito no CPF sob o n.° 389.256.805-72, portador do RG
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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n.° 02.393.248-11, SSP BA, doravante denominada
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizadano
processo administrativo n.°00077.11.07.611.2018,
decorrente de licitação na modalidade dePregão
Eletrônico n.° 135/2018, para registro de preços,
conforme Ata de Registro de Preços n.° 0219/2018 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.° 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 n.° 135/2018
b) Ata de Registro de Preços n.° 219/2018
c) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA
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I. Durante o período de 12 (doze) meses os preços
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na
forma daLei.
II. Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12
(doze) meses da apresentação da proposta, poderá
haver reajustamento de preço, ficando definido o INPC Índice Nacional de Preços ao Consumidor do IBGE, como
índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos de
reajustamento, ou outro 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 anecessidade.
II. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido
revisão do contrato para manutenção do seu
equilíbrioeconômicofinanceiro,seráarevisãoconsiderada
àocasiãodoreajuste,paraevitaracumulação injustificada.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de locação de Sistema de Rádio Troncalizado
Digital padrão Tetra, multisítio, com terminais portáteis
com recursos de GPS, totalizando 1.200 (um mil e
duzentas) medições de eventos, devidamente
licenciadas e homologadas junto à Agência Nacional de
Telecomunicações - ANATEL, para suprir as
necessidades de aperfeiçoamento tecnológico das
comunicações críticas via rádio dos órgãos e unidades da
Prefeitura Municipal de Camaçari, conforme Anexos I e II
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 serviços nos
limiteslegaisdovalorinicialatualizadodocontrato,eassupr
essõesresultantesdeacordocelebradoentreaspartes, na
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei8.666/93.
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
Opagamentoserárealizadomedianteempenho,ematé30(t
rinta)diascontadosapartirdadataderecebimentoda Nota
Fiscal/Fatura, expedida na forma da legislação em vigor,
devidamente atestada pelo Gestor/Comissão de
Fiscalização do contrato, relativa aos serviços
efetivamente executados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O valor global deste contrato é de R$248.695,00
(duzentos e quarenta e oito mil, seiscentos e noventa
e cinco reais), constante da proposta de preços
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como
preço justo e suficiente para a total execução do presente
objeto.

§ 1º A nota fiscal/fatura só deverá ser emitida após a
aprovação da Medição pela Fiscalização da
CONTRATANTE, e apresentada com a comprovação da
regularidade com as obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
§ 2º No curso do contrato os quantitativos considerados
para os efeitos de medição serão exclusivamente
aqueles decorrentes dos serviços efetivamente
realizados.

§1º REAJUSTAMENTO
§ 3º Havendo erro na fatura ou descumprimento das
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação
da faturas erá 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.
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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

§ 4º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação
financeiraquelheforimposta,emvirtudedepenalidadeouin
adimplência,semqueissogeredireitoareajuste depreço.

b) Darà CONTRATADA as condições necessárias a
regular execução do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses,
contados a partir da sua assinatura.

1. Designar de sua estrutura administrativa um preposto
permanentemente responsável pela perfeita execução
dos serviços, inclusive para atendimentos de
emergência;
2. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo
com as especificações técnicas constantes do
instrumentoconvocatórioedopresentecontrato,noslocais,
dias,turnosehoráriosdeterminados;
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
pela 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.Comunicarao CONTRATANTE qualquer a normalidade
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 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

§ 1º O prazo de execução dos serviços deverá ser em
conformidade com o constante no Termo de Referência,
Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 0135/2018 (PRESENCIAL) - COMPEL, mediante emissão da
Ordem de Serviço 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.
§ 3º Os serviços deverão ser prestados de acordo com o
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste
instrumento.
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE REALIZAÇÃO
DOS SERVIÇOS
§1º
OslocaisdaexecuçãodosserviçosestãoelencadosnoTer
modeReferência,AnexoIdoEditaldePREGÃO N.º
0135/2018 (PRESENCIAL) - COMPEL, independente
detranscrição.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DO
OBJETO
A fiscalização dos serviços, objeto deste contrato será
realizada pela Coordenadoria Central de Tecnologia e
Gestão de Informática - CCTGI da Secretaria de
Governo, 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 OITAVA - DOS DIREITOS E DAS
OBRIGAÇÕES
Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e
da CONTRATADA:
§1º DOSDIREITOS
a) Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o
objeto deste contrato nas condições avençadas e da
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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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 incida mouvenham a incidir sobre as suas
atividades e/ou sobre a execução do objeto do presente
contrato;
15. Adimpliros 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:
-certidão conjunta negativa de débitos relativos atributos
federais e à Dívida Ativa da União;
- certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual do
domicílio ou sede da contratada;- certidão negativa de
débito junto à fazenda municipal do domicílio ou sede da
contratada;
- certidão negativa de débitos relativos às contribuições
previdenciárias e as deterceiros;
- certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia
doTempo de Serviço (FGTS/CRF);
- 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 nº123/2006, na hipótese das
empresas optantes que incorram na vedação do
art.17,XII da Lei Complementar nº 123/2006,
apresentando cópia do pedido de exclusão com
comprovante de recebimento, como condição para
recebimento da primeira fatura da prestação dos
serviços.
CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Ostributos,emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscai
s,custosedespesasquesejamdevidosemdecorrências
direta ou indireta do presente contrato, ou da sua
execução, serão de exclusiva responsabilidade do
contribuinte, assim definido na NormaTributária.
§1ºNenhumpagamentoisentaráaCONTRATADAdassua
sresponsabilidadescontratuais,asquaisprevalecerão 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 e
alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções,
graduadas conforme a gravidade da infração, sem
prejuízo desanções civis e criminais, após o prévio
processo administrativo garantido a ampla defesa e o
contraditório:
I. Advertência sempre que forem constatadas
infraçõesleves.
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 abaixodefinidos:

a) De até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes
em atraso, por mais de15 (quinze) dias;
b) Deaté12 (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% a20%;
b) Paralisar a execução do objeto contratado, sem justa
causa e prévia comunicação à Administração: multa de
10% a20%;
c)
Adulterar ou alterar características
físicas do objeto contratado: multade20%;
d) Entregar, como em bom estado ou verdadeiro, o bjeto
contratado falsificado, furtado, deteriorado 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 de20%.

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor
impediráomesmodeparticipardeoutraslicitaçõesecontrat
açõesnoâmbitodoMunicípioatéocumprimento da
penalidade que lhe foi imposta.
§ 2ºDeclaração 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
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.10.18 15:56:16 -03'00'
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reabilitação perante aprópria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedidas em preque a
CONTRATADA ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da
penalida de 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, a CONTRATADA responderá pela
sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda,
cobrada judicialmente.
§ 5º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as
demais penalidades, a depender do grau da infração
cometida pela CONTRATADA 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
d
a
Administração,permitidaadelegaçãoparaasançãoprevist
anoincisoI,facultadaadefesadointeressadono respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura devistas;
§ 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 PRIMEIRA - 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 SEGUNDA - 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 TERCEIRA - DA RESCISÃO
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c) Judicialmente, nos termos dalegislação.

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o
limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, bem
como na assunção do
objeto do contrato pela
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
CLÁUSULA DÉCIMA
RESPONSABILIDADES

Q U A R TA

-

DAS

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, como reembolso do valor que
por ventur atenha sido pago àCONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FACULDADE DE
EXIGIBILIDADE
FicaestabelecidoquenahipótesedaCONTRATANTEdeix
ardeexigirdaCONTRATADAqualquercondiçãodeste
contrato, tal faculdade não importará em novação, não se
caracterizando como renúncia de exigi-la em
oportunidadesfuturas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

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.o8.666/93;
b)Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido
atermo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração; e
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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, firmamas
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.10.18 15:56:37 -03'00'
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igualteor e forma, abaixo assinadas, para que produza os
efeitos jurídicos.
Camaçari - Bahia, 10 de Setembro de 2019.
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* BEATRIZ HIDALGO GALDINO - RG 3.701.252-89;
* JEFERSON DE ALMEIDA DOS SANTOS - RG
15.546.843-07

JOSÉ GAMA NEVES
CONTRATANTE

* JOSÉ ROBERTO FERREIRA SANTOS - RG
08.358.771-32.

JORGE LUIZ ALVES MOURA
CONTRATADA

Representantes da comunidade:

SECULT

* COSME GONÇALVES DE JESUS - RG 3.720.623-00;
* MARIA EDVANIA DOS SANTOS - RG 7775961;
* JOSELITO REIS ROSA - RG 11.100.589-53;

SECRETARIA DA CULTURA

* APARECIDA DA PENHA HIDALGO DOS SANTOS RG 22.528489-87;
* ERIVALDO SANTOS DA SILVA - RG 8.148.169-16

REPUBLICADA POR INCORREÇÃO
PORTARIA Nº 44/2019
DE 08 DE OUTUBRO DE 2019

Art. 2º - O mandato do grupo gestor é de 02 (dois anos),
contados a partir da presente publicação, permitida uma
única reeleição, como se depreende do art. 15 do seu
Estatuto.
Art. 3º - A primeira formação do grupo gesto se dá por
indicação, como prevê seu Estatuto.

Torna público o Grupo Gestor do Centro de
Artes e Esportes Unificados - CEU
A SECRETÁRIA DA CULTURA DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das atribuições
que lhe conferem a Lei e tendo em vista a necessidade de
se tornar pública a relação de membros que compõe o
Grupo Gestor do Centro de Artes e Esportes Unificados,
localizado na avenida Luiz Gonzaga, s/n, PHOC III,
conforme determinam seu Estatuto e Regimento Interno,

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se qualquer disposição em
contrário.
Camaçari, 08 de outubro de 2018
Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

Art. 1º - Designar pelo Poder Público:
· FÁBIO LAÉRCIO PAGANELLY SILVA
5.422.405-18;

– RG

SESP

RESOLVE

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

· LUIZ FÁBIO VIANA COSTA – RG 06.513.535-05;
· FRANCISCO EDINALDO MENDES DA SILVA – RG
05.847.005-04;
· ANTONIO CARLOS TAVARES MARQUES – RG
3.287.877-75;
· ADRIANE MEIRELES TAVARES – RG 12.754.759-22.
Pela Sociedade Civil:
* GILBERTO REIS ROSA - RG 03.205.069-08;
* JANAILDA SANTANA MEIRA - RG 01.581.305-49;
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01 DO CONTRATO
0420/2019 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMAÇARI - BA E A EMPRESA INLUX LOCAÇÕES E
SERVIÇOS EIRELLI.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrito no
CNPJ sob o n° 14.109.763/0001-80 com sede à Av.
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro,
Camaçari-BA, neste ato representado pelo Prefeito Sr.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, portador do
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.10.18 15:56:58 -03'00'
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R.G n° 04231738-04 SSP-BA inscrito CIC/MF sob o nº
598.837.315-15, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o
CONTRATO 0420/2019, que se regerá pela legislação
pertinente, Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e
condições seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo
Administrativo nº 00850.11.07.611.2019.
OBJETO: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE
ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS PÚBLICOS DIVERSOS
NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, CONFORME
ANEXO I E II DO EDITAL DA LICITAÇÃO, PROPOSTA
DA CONTRATADA E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
EM EPÍGRAFE.
FUNDAMENTO: Com base no art. 65, §8º, da Lei Federal
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº
01/2019, cujo objetivo é a alteração do RECURSO
FINANCEIRO, prevista no instrumento inicial, passando
a nova dotação orçamentária, conforme o orçamento
fiscal vigente:
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mantida a forma de pagamento prevista no bojo do
Contrato original. DA RESCISÃO AUTOMATICA :
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: Permanecem
inalteradas e plenamente em vigor as demais
Cláusulas e disposições do Contrato Originário e
posteriores Termos Aditivos não modificada por este
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari, 16 de
Setembro de 2019.
HELDER ALMEIDA DE
SOUZA. MUNICÍPIO

CMP

Sexta-feira
18 de Outubro de 2019 - Ano XVII
Nº 1276 - Pagina. 08 de 10

COORDENADORIA DE
MATERIAIS E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO

Camaçari, 16 de outubro de 2019.
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO
SECRETÁRIO.

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N° 343/2018.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
C O N T R ATA D O :
EMPRESA DZSET
TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA. DO
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade
alterar a Cláusula contratual relativa ao prazo do
Contrato nº 343/2018; DO PRAZO: O contrato
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 12
(doze) meses, de modo que, a partir de 18 de
Outubro de 2019, passará a viger até 18 de
Outubro de 2020. DO PREÇO: O valor da
presente renovação será de R$ 8.774.997,60 (oito
milhões, setecentos e setenta e quatro mil,
novecentos e noventa e sete reais e sessenta
centavos ), e permanece sem sofrer alteração. Fica

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

PREGÃO N.º 0218/2019 (ELETRÔNICO) –
COMPEL - AVISO DE ABERTURA - Objeto:
Registro de Preços para aquisição de (Aparelho de
GPS 4GB, Tablet 8GB tela 7", Tablet 16GB tela
10"), para futuras contratações de acordo com a
conveniência e necessidade da administração
municipal. Acolhimento: 31/10/2019 a partir das
08h00min; Abertura: 01/11/2019, às 09h00min;
Disputa: 01/11/2019, às 10h00min. (Horário
Brasília) Edital/Informações: www.licitacoese.com.br. Tel.: (71) 3621-6655/6880 – Michelle Silva
Vasconcelos – Pregoeira.
PREGÃO N.º 219/2019 (PRESENCIAL) –
COMPEL - AVISO DE ABERTURA - Objeto:
Aquisição de Cestas Natalinas e Frangos a ser
distribuídos aos beneficiários dos Programas Bolsa
Família e Bolsa Social e do BPC, que estão
cadastradas no CRAS, CONVIVER, CASA DA
CRIANÇA, CREAS, CENTRO POP, CAM e
ADOLESCENTE APRENDIZ, pelo Serviço Social
da Secretaria de Desenvolvimento Social e
Cidadania do Município de Camaçari/BA. Abertura:
31/10/2019 às 09h00min – Edital/Informações:
www.compras. camacari.ba.gov.br. Tel.: (71) 36216880. Aricele Guimarães Machado Oliveira –
Pregoeira da COMPEL.

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
Dados: 2019.10.18 15:57:18 -03'00'
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INSTITUTO DE SEGURIDADE
DO SERVIDOR MUNICIPAL

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e
dezenove, às 10h50min, na sala de reuniões do Instituto
de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, reuniram-se
ordinariamente os membros integrantes do Comitê de
Investimentos, ACÁCIA CHAVES REIS, ARILENE SENA
PAOLILO e DIEGO RODRIGUES DE MAGALHÃES, sob a
presidência do primeiro, estando presentes os seguintes
servidores convidados: DIEGO SILVA DE SOUZA,
analista em seguro social – economia, ISIS LOBO DE
SOUZA, assessor especial I, ERNÂNI BERNARDINO
ALVES DE SENA, diretor administrativo e financeiro do
ISSM, e PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO
GUIMARÃES, diretor superintendente e gestor de
recursos do ISSM. A teor do art. 14 do Decreto n°
5359/2013, após verificação do quórum legal para
instalação, foi estabelecida a seguinte pauta: a) análise
da performance do mês de setembro/2019; b)
definição do resgate para pagamento da folha; c)
alocação de novos recursos; e d) considerações finais
e o que ocorrer. Aberta a 9ª Reunião Ordinária do Comitê
de Investimentos, a presidente, ACÁCIA CHAVES REIS,
iniciou os trabalhos apresentado a performance da
carteira de investimentos do ISSM referente ao mês de
setembro/2019, informando que a rentabilidade da
carteira foi na ordem de 1,75%, enquanto que a meta para
o referido período foi na ordem de 0,45%, o que representa
a superação em 391% da meta atuarial, ou seja, o
segundo melhor resultado alcançado no corrente ano,
sendo superado apenas no mês de junho/2019, no qual se
obteve a superação da meta em 394%. Atribui o resultado
alcançado à atuação do Comitê de Investimentos, no
sentido de manter a posição da carteira do mês de
agosto/2019 mesmo diante do resultado negativo no
referido mês, que se deu por questões circunstanciais já
devidamente explicitadas na reunião anterior do Comitê.
Diante desse resultado, a carteira de investimentos do
ISSM alcançou o acumulado anual de 9,82%, o que
corresponde a 139% do acumulado anual da meta
atuarial, que é de 7,07%. Feito tal informe, a presidente
levou a discussão dos presentes as perspectivas
econômicas para o próximo mês (novembro/2019)
visando viabilizar a decisão do Comitê de Investimentos a
respeito dos itens b e c da pauta. Dada a palavra ao
analista em seguro social – economia, DIEGO SILVA DE
SOUZA, para que expusesse suas considerações sobre o
atual cenário econômico, o mesmo disse que já existe uma
possibilidade de corte da taxa Selic atualizada pelo
Relatório Focus (BACEN) na ordem de 5%, conforme
relatório ora anexo. Dessa forma, as posições sugeridas
na carteira de investimentos do ISSM encontram-se
coerentes, uma vez que o cenário está bastante favorável.
Dando continuidade à reunião, passando para o segundo

MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515

Sexta-feira
18 de Outubro de 2019 - Ano XVII
Nº 1276 - Pagina. 09 de 10

item da pauta, b) definição do resgate para pagamento
da folha, após análise da carteira e visando os níveis de
risco e retorno, os membros do Comitê de Investimentos,
por maioria, decidiram que o resgate para pagamento da
folha de outubro/2019 será realizado do Fundo Caixa
Brasil Títulos Públicos IMA-B. Em seguida, passado para o
terceiro item da pauta, c) alocação de novos recursos,
os membros do Comitê de Investimentos, por
unanimidade, decidiram aprovar o aporte de R$2,5
milhões no Fundo Safra Selection FIC Ações, CNPJ n°
06.234.360/0001-34, e os demais recursos em Fundos de
Gestão Ativa, a serem definidos pela Diretoria Executiva
conforme análise de rentabilidade. E nada mais havendo
passível de registro, a presidente do Comitê de
Investimentos encerrou a reunião agradecendo a
presença de todos e eu, Mateus Reissurreição da Silva, na
qualidade de secretário designado pela Portaria n°
72/2019, de 23 de agosto de 2019, lavrei a presente ata
que vai por mim e pelos demais assinada.

Acácia Chaves Reis
Membro/Presidente
Arilene Sena Paolilo
Membro
Diego Rodrigues de Magalhães
Membro
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente/Gestor de Recursos
Convidado
Mateus Reissurreição da Silva
Secretário
Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia
Convidado
Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro
Convidado
Isis Lobo Souza
Assessor Especial I
Convidado

DESPACHO Nº 06/2019
Em conformidade com a Legislação Federal, combinado
com o artigo 16, § 3º da Lei Municipal 997/2009, DEFIRO
o pedido de Isenção de Imposto de Renda, formulado
pelo segurado Gerson Garcia de Araújo, através do
processo Administrativo nº 268.07.10.377.2019.
Camaçari, 11 de outubro de 2019
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:59883731515
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AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada
em atuária para prestação de serviços contínuos de
CONSULTORIA E AVALIAÇÃO ATUARIAL ao
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal –
ISSM.
DATA DE ABERTURA: 01/11/2019
HORA: 10:00 (Dez Horas)
LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br
Os interessados poderão obter o edital e seus
anexos no site citado acima e também nos sites
www.compras.camacari.ba.gov.br / http://www.
issm.camacari.ba.gov.br
Mais informações poderão ser obtidas através do email: issmpmc@gmail.com ou diretamente no
ISSM, localizado na Rua Francisco Drumond, S/Nº,
Centro Administrativo – Camaçari/Bahia

BRANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL
CNPJ N: 34.327.635/0001-10

Camaçari, 18 de Outubro de 2019.
RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
PREGOEIRO
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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