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Fundação – 25 março de 2003

Titular: Cosme Roberto Mota da Silva

Suplente: Manoel Raimundo de Jesus

c) Entidade social ou movimento voltado para a 

promoção e defesa dos direitos humanos da 

pessoa idosa.

Titular: União das Associações Sociais e Culturais de 
Camaçari.
Rua da Glória, nº 26, Gleba C
CNPJ 01.852.737/0001-03
Fundação – 30 junho de 1994

Titular: Antônio Costa da Silva

Suplente: Centro de Convivência do Idoso e da 
Família
Rua da Glória, nº 26, Gleba C.
CNPJ 28.801-524/0001-09
Fundação – 27 de julho de 2017

Suplente: Cleide de Souza Santos

d) Representante do Conselho de Assistência 

Social de Camaçari – CMAS

Conselho de Assistência Social de Camaçari - CMAS
Avenida Eixo Urbano, 
Fundação – 01 de novembro de 1996

Titular: Cláudio Caires

Suplente: Vago

e)  Entidade representante de Sindicato e/ou 

Associação de Aposentados

Associação de Aposentados e Pensionistas da 
Região Metropolitana de Salvador e Recôncavo 
Baiano
Rua da Glória, nº 26, Gleba C
CNPJ 07.478.594/0001-90
Fundação – 15 de maio de 2005

Titular: Braz Gonçalves dos Santos

Suplente: José Irênio dos Reis

II – Representantes do Poder Público:

a) Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

– SEDES

DECRETO N. 7206/2019 
DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019

Nomeia os Membros e a Mesa Diretora do 
Conselho Municipal da Pessoa Idosa– 
CMPI.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º – Ficam nomeados, na forma de Lei n. 726/2006, 
os membros do Conselho Municipal da Pessoa Idosa – 
CMPI, biênio 2019/2021, na condição de titulares e 
suplentes, na forma abaixo:

I – Entidades da Sociedade Civil Organizada

a) Entidade que comprove possuir políticas 

explícitas permanentes de atendimento e promoção 

dos direitos da pessoa idosa

Abrigo São Francisco de Assis
Rua São Francisco de Assis, s/n, Lama Preta
CNPJ 15.244.197/0002-62
Fundação – 31 outubro de 1969

Titular: Sérgio Franklin Ribeiro da Silva

Suplente: Maria Cristina Ribeiro da Silva

b) Entidades de credo religioso com políticas 

explícitas permanentes de atendimento e promoção 

dos direitos da pessoa idosa

Associação Beneficente São Thomaz de Cantuária – 
ABSTC

Rua Ponciano de Oliveira n. 302 – Centro
CNPJ 14.109.698/0001-92
Fundação – 21 de junho de 1971

Titular: Neiriam Teles de Carvalho

Suplente: Adailson Alves de Souza Carneiro

Centro Comunitário Afro Ilê Axé Babá Ômim
Rua das Rosas, nº 13, Phoc I.
CNPJ 05.799.991/0001-38

DECRETOS



Titular: Lucicleide da Silva Macêdo

Suplente: Mônica Nascimento Gois

Titular: Rafael Gonçalves do Rosário Júnior

Suplente: Tatiane Martins de Oliveira 

Titular: Rubem Almeida da Silva

Suplente: Andressa Costa Souza

Titular: Maria Tereza de Jesus Damasceno Rodrigues

Suplente:Clécia de Carvalho Fabiano

Titular: José Batista dos Santos Filho

Suplente:Tatiana Martins Conceição de Oliveira

Titular:Joscelia Mendes Pereira

Suplente: Marli Oliveira Mendes dos Santos

Art. 2º –A mesa diretora do Conselho Municipal da 

Pessoa Idosa, conforme Assembleia ocorrida no dia 14 

de outubro de 2019, apresenta-se com a seguinte 

composição:

a) Presidente: Lucicleide da Silva Macêdo

b) Vice-presidente: Cleide de Souza Santos

c) Secretária Executiva: Ruth Gomes Sobreira Novaes

Art. 3º - EsteDecreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 7243/2019
DE 16 DE DEZEMBRO De 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 
Administrativo nº 00207.07.10.377.2018.

b) Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude 

–SEJUV

c) Secretaria do Desenvolvimento Econômico - 

SEDEC

d) Secretaria da Saúde – SESAU

e) Secretaria da Educação – SEDUC

f) Secretaria de Cultura – SECULT

RESOLVE

Art. 1º. Alterar, a partir de 16 de dezembro 2019, o 
Decreto de 18 de fevereiro de 2010 e da Portaria n° 
32/2010 de 19 de fevereiro de 2010, que concedeu a 
Aposentadoria à servidora NEUSA MARIA DE FARIAS 
LIMA E SILVA, matrícula n° 507-9, retificando a 
referência do cargo, passando de F para G, mantendo os 
proventos no valor de R$ 3.062,70 (três mil e sessenta e 
dois reais e setenta centavos).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 27 de fevereiro de 
2010, data da publicação dos respectivos atos no Diário 
Oficial do Município, limitando-se o pagamento dos 
direitos pecuniários à data do requerimento de revisão 
(24/09/2018), conforme artigo 74, § único da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pela Lei Municipal 
1256/2012. 

Camaçari-BA, 16 de dezembro de 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES 

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7246/2019
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Nomeia e modifica membro da Mesa 
Diretora do Conselho Municipal de 
Segurança Alimentar e Nutricional de 
Camaçari – COMSEA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e com 
fulcro no quanto dispõe a Lei Orgânica Municipal,

DECRETA

Art. 1º – Fica nomeada, na forma de Lei n. 678/2005, 
como membro do Conselho Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional de Camaçari - COMSEA, na 
condição de Secretária Executiva, a servidora Beatriz 
Sousa da Silva.

Art. 2º – Modifica a Mesa Diretora do Conselho Municipal 

de Segurança Alimentar e Nutricional de Camaçari, 

conforme Reunião Ordinária ocorrida no dia 10 de 

setembro de 2019, apresenta-se com a seguinte 

composição:

a) Secretária Executiva: Beatriz Sousa da Silva
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Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO DE 

CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA

Prefeito

DECRETA

Art. 1º – Fica reconduzido o servidor JOSEMIRAN 
MARQUES DA SILVA, cadastro nº 8716, para o 
Conselho de Alimentação Escolar  (CMAE), nos termos e 
fundamentos da sentença proferida nos autos do 
processo nº 8022360-11.2019.8.05.0000 ,  em 
subst i tu ição a  CARLOS JOSÉ BISPO DO 
NASCIMENTO, na condição de titular. 
Art. 2º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário. 

Secretária de Educação

DECRETO N° 7248/2019
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

 
"Dispõe sobre a recondução do servidor 
Josemiran Marques da Silva para o 
Conselho de Alimentação Escolar. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI – 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais e 
constitucionais que lhe conferem o Art. 94 da Lei 
Orgânica Municipal e, nos termos do Art. 30 da 
Constituição Federal do Brasil, 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

DECRETO N° 7249 /2019
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Substi tui  membro do Conselho 
Municipal de Alimentação Escolar e dá 
outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das atribuições legais que lhe são 
conferidas pela Constituição Federal e nos termos da Lei 
Orgânica do Município de Camaçari,
 

DECRETA

Art. 1° - Ficam nomeados os servidores a seguir 
indicados para recompor o Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar, para o quadriênio 2018/2021:

I – Representantes do Poder Executivo:
Nomear: MARIVALDA GONÇALVES DA SILVA, em 
substituição a Maria Aparecida de Castro, na condição 
de suplente;

Art. 2° - O mandato dos Conselheiros nomeados será 
complementar ao mandato de quatro anos iniciado em 
24/07/2017 conforme publicação do Decreto, em 
consonância com o que prevê a Resolução/CD/FNDE N° 
38, de 16/07/2009, Art. 26, § 11, Inciso I.

Art. 3° - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária de Educação

PORTARIA N.º 150 /2019
DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

Estabelece funcionamento da Coordenadoria de 

Materiais e Patrimônio (CMP) no período de recesso 

disciplinado pelo Decreto nº 7237/2019, e dá outras 

providências.

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições, em especial no previsto no art. 3º do Decreto 

nº 7237/2019.

RESOLVE:

Art. 1º - Visando cumprimento dos prazos previstos nos 

Processos licitatórios em tramitação, que ocorrerão 

normalmente durante o recesso, fica estabelecido o 

funcionamento regular das atividades do serviço público, 

no âmbito da Coordenadoria de Materiais e Patrimônio, 

nos dias 23, 26, 27 e 30 de dezembro de 2019 e 02, 03 e 

06 de Janeiro de 2020.
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Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO 

DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

Secretário da Administração

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

PORTARIA Nº 168/2019
DE 17 DE DEZEMBRO DE 2019

Reconhece a Imunidade Tributária aos 
impostos v inculados à  IGREJA 
PENTECOSTAL CRISTO É O CAMINHO, e 
dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 150, 
inciso VI, “b” da Constituição Federal de 1988, e teor do 
Processo Administrativo nº 02749.18.08.216.2018, de 25 
de abril de 2018,  

RESOLVE

Art. 1º Fica reconhecida a Imunidade Tributária referente 
ao IPTU, ISS e ITBI e concedida a Isenção da Taxa de 
Fiscalização e Funcionamento – TLF/TFF e da Taxa de 
Resíduos Sólidos Domiciliares – TRSD em favor da 
IGREJA PENTECOSTAL CRISTO É O CAMINHO, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 34.326.579/0001-00, 
inscrições nºs 523588 e 4908001, com fulcro no art. 150, 
inciso VI, alínea “b”, da Constituição Federal de 1988, art. 
159, V e art. 189, IV, da Lei 1.039/2009, Código Tributário 
Municipal.

Art. 2º A imunidade tributária é relativa aos impostos 
incidentes sobre patrimônio, renda ou serviços em que a 
instituição seja contribuinte, aplicando-se no âmbito 
municipal ao IPTU, ITIV e ISS, e por extensão, a isenção 
da TRSD, conforme autoriza o art. 189, IV, da Lei nº 
1.039/2009, na inscrição 523588, com efeitos a partir de 
10 de janeiro de 2002.

Art. 3º A isenção relativa às taxas TLF/TFF, na inscrição 
4908001, terá efeitos a partir de 1998

Art. 4º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos que fundamentaram o 
reconhecimento da imunidade, especialmente a 
interrupção da prática de atividades religiosas no local.

Art. 5º Após o reconhecimento da imunidade tributária 
aos impostos inerentes ao imóvel de inscrição municipal 
acima descrito, deve-se proceder as baixas de débitos 
registrados e/ou arquivamento de eventuais execuções 
fiscais ajuizadas.

Art. 6º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação.
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PORTARIA

 
 

SERVIDOR (A)

 
 

CAD.

 
 

LOTAÇÃO PERÍODO(S) 
AQUISITIVO(S)

GOZO

Nº 5715/2019

 

RUTEANE 
DA SILVA DOS 
SANTOS

 

61003

 

SESAU 03/03/2010  a
02/03/2015

A partir de 02 
de Janeiro  de 
2020

Nº 5648/2019

 

LUIS ROBERTO 
FERRAZ 

 

63389

 

SESAU 24/03/2014 a
23/03/2019

A partir de 02 
de Janeiro de 
2020

Nº 5719/2019

 

ITAMAR 
AZEVEDO 
TEIXEIRA

 

61922

 

SESAU 19/11/2010  a
18/11/2015

A partir de 02 
de Janeiro de 
2020

Nº 5681/2019

 

RAIMUNDO 
ALVES 
SANTANA

 

8452

 

SESP 01/10/2010  a
16/10/2015

A partir de 02 
de Janeiro de 
2020

Nº 5698/2019

 

KARLENE 
ROBERTO 
NEVES 
JENNINGS 

62597

 

SESAU 03/02/2012  a
03/03/2017

A partir de 06 
de Janeiro de 
2020

Nº 5734/2019 ANDREA 
JORDANIA 
SANTA 
BARBARA 
VIANA 

63144 SEFAZ 11/11/2013 a
06/12/2018

A partir de 06 
de Janeiro de 
2020

Nº 5695/2019 MARLA MARIA 
BITENCOURT 
PEREIRA

63741 SESAU 05/11/2014  a
20/11/2019

A partir de 08  
de Janeiro de 
2020

N°5647/2019 LEIZA NAZARETH 
TORRES 
LISBOA 

63179 SESAU 14/11/2013 a
31/11/2018

A partir de 08 
de Janeiro de 
2020

Nº 5691/2019 CELESTE 
MARIA MALTEZ

60543 SESAU 04/09/2014  a
03/09/2019

A partir de 08  
de Janeiro  de 
2020

Nº 5642/2019 MERIDIANA
AMORIM DA 
SILVA

63643 SESAU 02/09/2014 a 
01/09/2019

A partir de 13  
de Janeiro  de 
2020

Nº 4037/2019

 
MARIZE DA 

SILVA DOS 

SANTOS

 

787 SEDES 29/05/1995  a

28/05/2000

A partir de 01  

de Março  de 

2018

Nº 5697/2019 JOANA 

ANGÉLICA 

PAIXÃO DA 

SILVA

9548 SESAU 01/09/2009 a

03/03/2015

A partir de 13  

de Janeiro de 

2020
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GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 17 DE DEZEMBRO DE 
2019.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 DO 
CONTRATO N°0372/2019 DE ELABORAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA 
CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA 
LOCALIZADA ENTRE AS RUAS ALTO DA BELA 
VISTA E A RUA DA AMBROSIA NO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, ENTRE A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A EMPRESA AGTECH 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SONDAGENS 
EIRELI.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro 
– Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0372/2019, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : PROCESSO ADM 
00983.11.07.350.2019. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 4.4.90.51, fonte 
4190.000.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei 
Federal n° 8.666/93, realiza-se o presente 
Apostilamento n°01/2019, cujo objetivo é a alteração do 
Disposto na Cláusula Segunda – DA DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, 
complementando a dotação orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente. 

Camaçari, 04 de outubro de 2019.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

PORTARIA N.º 175/2019
16 DE DEZEMBRO DE 2019

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, no exercício da 
competência que lhe foi delegada pelo Decreto de 27 de 
julho de 2018 e pelo o que confere a Lei Municipal nº 913, de 
03 de setembro de 2008, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 
31 de outubro de 2013, alterada pela Resolução CEPRAM n° 
4.420, de 27 de dezembro de 2015, e Resolução CEPRAM n° 
4.579, de 06 de março de 2018, e Resolução CEPRAM nº 
4.046, de 29 de janeiro de 2010, no que couber e, tendo em 
vista o que consta do Processo Administrativo nº 
02263.22.09.461.2019, de 08 de outubro de 2019, 

RESOLVE:

Art. 1.º - Conceder LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, 
válida pelo prazo de 3 (três) anos, ao interessado ESPERANÇA 
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, inscrito 
no CNPJ sob nº 34.364.244/0001-75, com sede na Avenida 
Vinte e Oito de Setembro, n° 279, Centro,  Distrito Sede, 
Camaçari/BA, nas coordenadas UTM 572.821 E / 8.596.119 S,  
inserido na poligonal da Zona de Ocupação Consolidada – 
ZOCON 8, Macrozona CA-ZU.1, conforme Lei Municipal n° 866, 
de 11 de janeiro de 2008, e Lei Municipal n° 913, de 03 de 
setembro de 2008, para a regularização do Posto de 
Combustíveis, atividade de comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores, com capacidade de 
armazenamento de combustíveis líquidos de 60 m³, numa área 
total do terreno de 1.488,75 m², área de abastecimento de 
462,30  m² e área construída de 100,88 m². Esta Licença está 
sendo concedida, mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I - apresentar no 
prazo de trinta (30) dias como condição necessária para o 
funcionamento da atividade, estando sujeito à fiscalização 
da SEDUR: a) projeto aprovado pela Embasa do sistema de 
esgotamento sanitário dos efluentes domésticos e dos 
efluentes contaminados gerados no pátio de combustíveis; b) 
comprovante de ligação dos efluentes do empreendimento (da 
rede coletora de esgotamento e da caixa separadora água óleo) 
à rede coletora pública de esgotamento sanitário da Embasa; c) 
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auto de vistoria do corpo de bombeiro, aprovando as 
instalações do projeto de segurança e combate a incêndio; d) 
Alvará de Funcionamento emitido pela SEDUR;  II - operar a 
unidade conforme o disposto nas Normas Técnicas da ABNT 
para postos de combustíveis e resoluções da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), dentre 
outros: a) para sistema de abastecimento seguir as 
recomendações contidas na ABNT NBR 13.786:2014 que 
define critérios para operação; b) para sistema de gás natural 
veicular antigo, sinalizar a área com o dizer ÁREA 
DESATIVADA; III - solicitar, quando da operação da atividade, 
certificado de posto revendedor emitido pela Agência Nacional 
do Petróleo (ANP); IV - apresentar anualmente à 
CLA/SEDUR,  acompanhado  das  conc lusões  e  
recomendações dos parâmetros analisados, Relatório de 
Monitoramento: a) do solo e lençol freático, comtemplando 
análises químicas de BTEX (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e 
Xilenos), TPH (Hidrocarbonetos Totais de Petróleo), além de 
COV (Compostos Orgânicos Voláteis), óleos e graxas e, 
quando couber, análises de PAH (Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos); b) dos efluentes destinados às caixas separadora 
água/óleo, contemplando análises químicas em dois pontos, 
antes e depois do tratamento, utilizando os parâmetros pH, 
DQO, óleos e graxas, sólidos em suspensão e materiais 
sedimentáveis, comprovando a eficiência do sistema;  V - 
implementar e apresentar os resultados obtidos: a) Programa 
de Educação Ambiental, visando evitar desperdícios e reduzir 
consumo de matéria-prima, energia e recursos naturais, e 
priorizar a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem 
dos resíduos; b) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS), conforme Lei Estadual n° 12.932/2014, com o objetivo 
de fornecer informações sobre os procedimentos para a 
redução da geração de resíduos sólidos, abrangendo as etapas 
referentes à minimização da geração, reutilização e 
reciclagem; VI - apresentar quando da renovação desta licença:  
a) Programa de Gerenciamento de Risco (PGR), conforme 
norma técnica aprovada pela Resolução Cepram nº 
4.578/2017, com o objetivo de proteger os funcionários, o 
público em geral, o meio ambiente e as instalações, evitando a 
interrupção do processo; b) Programa de Controle Médico de 
Saúde Ocupacional (PCMSO), conforme os requisitos 
estabelecidos na NR 7, com o objetivo da promoção e 
preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores, 
devendo está articulado com o Programas de Prevenção de 
Riscos Ambientais (PPRA) apresentado; c) laudos dos testes 
de estanqueidade dos tanques subterrâneos, em conformidade 
com a NBR 13.784:2014 da ABNT; VII - atender ao disposto na 
Resolução CONAMA nº 362 de 2005, alterada pela Resolução 
CONAMA nº 450 de 2012, quanto aos resíduos de óleo 
lubrificante usado ou contaminado; VIII - manter em condições 
adequadas de funcionamento: a) os equipamentos e sistemas 
de detecção e proteção contra vazamentos, derramamentos, 
transbordamentos, corrosão em tanques subterrâneos e 
tubulações; b) a caixa separadora água/óleo e conjunto de 
canaletas, devendo ser coletado periodicamente o óleo 
devidamente acondicionado, e manter os arquivos de limpeza 
para fins de fiscalização; c) o sistema de segurança contra 
incêndio e pânico, devendo ser periodicamente atualizado; IX - 
manter e sempre atualizar: a) os relatórios de manutenção 
preventiva nos equipamentos quanto a inspeção da integridade 
física e estanqueidade dos tanques e linhas; b) os programas 
coletivos relacionados à saúde e à segurança dos 
trabalhadores, priorizando sempre a eliminação e controle da 
fonte de risco, incluindo diminuição do tempo de exposição e 
utilização de equipamentos de proteção individual; X - 
direcionar adequadamente: a) o efluente da caixa separadora 
água/óleo devendo ser direcionado para  sumidouro ou rede 
coletora pública de esgotamento sanitário; b) é vedado o 
lançamento de efluentes mesmo que tratado em corpos 
hídricos sem autorização do órgão ambiental competente; c) é 
vedada quaisquer interligações com outras instalações prediais 

do sistema de águas pluviais, a instalação predial de águas 
pluviais se destina exclusivamente ao recolhimento e condução 
das águas pluviais, conforme ABNT NBR 10844:1989;  XI - 
armazenar os resíduos sólidos em recipientes reservados 
(coleta seletiva) e em área coberta, encaminhando os resíduos 
domésticos para reciclagem através de empresas licenciadas 
ou recolhimento pelo serviço de limpeza pública municipal, e 
enviando para tratamento e/ou disposição em instalações 
devidamente licenciadas, os resíduos perigosos gerados; XII - 
em caso de vazamentos, interditar imediatamente a operação 
dos tanques subterrâneos, as operações de retirada e 
destinação dos tanques deverão se dar de acordo com a ABNT 
NBR 14.973:2010, e a destinação final deverá estar de acordo 
com as normas ambientais vigentes; XIII - em caso de acidentes 
ambientais decorrentes das atividades, comunicar de imediato 
à SEDUR e, apresentar o Plano de Remediação para as áreas 
contaminadas, contemplando objetivos, metodologias a serem 
aplicadas, resultados esperados e cronogramas de 
implementação das ações;  XIV - quando da fase de ALVARÁ 
DE FUNCIONAMENTO, o interessado deverá apresentar à 
SEDUR relatório de cumprimento de condicionantes 
estabelecidos nesta Portaria; XV - requerer previamente à 
SEDUR, a competente licença para alteração que venha a 
ocorrer no projeto ora licenciado, conforme Lei Municipal nº 
913/2008, de 03/09/2008.

Art. 2.º Esta Licença refere-se à análise de viabilidade 
ambiental de competência da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Meio Ambiente - SEDUR, cabendo ao interessado 
obter a Anuência e/ou Autorização das outras instâncias no 
âmbito Federal, Estadual ou Municipal, quando couber, para 
que a mesma alcance seus efeitos legais.

Art. 3.º Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos 
documentos relativos ao cumprimento das condicionantes 
acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 
SEDUR e aos demais órgãos do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SISMUMA.

Art.4º. É considerada infração ambiental passível de multa da 
mesma se descumprir os prazos para o atendimento de 
condicionantes, conforme Decreto Estadual n° 14.024/2012 e 
suas alterações.

Art. 5.º Esta Licença entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DE CAMAÇARI, EM 16 DE 
DEZEMBRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO 

AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 

PORTARIA N° 179/2019
DE 18  DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre a aprovação de amembramento 
de 02 (duas) áreas designadas pelo Lote 01 
com área de  327,65m² e lote 02 com  área de 
300,00m² situados na Quadra A, integrante do 
Loteamento denominado Terras Alphavilles 
Camaçari, Estrada da Cascalheira, no Distrito 
Sede, neste Município, a ser amembrada  em 
01 (uma) área de 627,65m², na forma que 
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indica:

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, Estado 
da Bahia, no uso das competências que lhe foram atribuídas 
pelos Decretos nº 6720, de 27 de junho de 2017, nº. 4.365, de 
22 de fevereiro de 2007 e tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo nº 02624.22.09.340.2019, assim 
como as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE: 

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 02 (duas) áreas 
designadas pelo Lote 01 e Lote 02, situado na Quadra A, no 
Loteamento denominado Terras Alphaville situado na Estrada 
da Cascalheira, (Ba 522) – Km 0 , neste Município de 
Camaçari, sendo o lote 01 com inscrição imobiliária municipal  
n° 2014948 e o lote 02 com  inscrição imobiliária municipal  
n°2014228 com área total resultante  de  627,65m².

Parágrafo único – As áreas ora desmembradas são de 
propriedade de  EMÉRISON VENICÍUS JESUS PEREIRA, 
inscrito no CPF/MF sob nº 934.867.905-87 casado sob o 
regime da Comunhão Parcial de Bens com ALEXSANDRA 
BASTOS CERQUEIRA PEREIRA, inscrita no CPF/MF sob 
nº: 864.161.205-00, conforme o registro no Cartório do 2º 
Ofício de Imóveis e Hipotecas da Comarca de Camaçari – 
Bahia, sob as matrículas de nº 17.364 e 17.365 e Inscrito 
nos Censos Imobiliários Municipais sob n°s 2014228 e 
2014948.

Art. 2° - A situação atual da área está assim descrita:

LOTE N° 01

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V 01, de coordenadas N 8.593.178,65 m. 
e E 575.702,41 situado de frente com a RUA 04,  deste, segue 
com  azimute de 237°34'35" e distância de 25,00m., 
confrontando-se à direita de quem da rua olha para o lote 
neste trecho com ÁREA VERDE 05, até o vértice V 02, de 
coordenadas N 8.593.165,25 m.  e E 575.681,308 m.;; deste, 
segue com  azimute de 147°34'35" e distância de 13,11m. até 
o V 03, de coordenadas N8593.154.1846 m e E 575.688.335 
m confrontando-se de fundo neste trecho com a ÁREA 
VERDE 05;  deste ponto V03 segue confrontando-se à 
esquerda  de quem olha para o lote com o lote 02 'id , até o 
vértice V 04, de coordenadas N  8593.167.589m. e  
575.709.43m.; deste, segue com  azimute de 327°34'35" e 
distância de 13,11 m., confrontando-se neste trecho de frente 
com a RUA 04,, até o vértice V 01, de coordenadas N 
8.593.165,25 m. e E  575.702.41m.;  ponto inicial da 
descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão geo-referenciadas, e encontram-se 
representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central 39° WGr , tendo como o Datum o SIRGAS 2000. 
Todos os azimutes e distâncias, áreas e perímetros foram 
calculados no plano de projeção UTM.

Art. 3° - As áreas resultantes do desmembramento ficarão 
assim descritas e caracterizados:

LOTE Nº 02

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V 04, de coordenadas de N 8593167,5 e 
E 575709,44 , de 237°34'34" e distância de 25,00 m até o 

vértice V 03, confrontando-se, à direita de quem da rua olha 
para o lote, neste trecho à direita com o lote 01, de 
coordenadas N 859.3154.184m. e E 575.688.335m; deste, 
segue com azimute de 147°34'35" e distância de 12,00 m até 
o vértice V 05., confrontando-se neste trecho, ao fundo, com a 
ÁREA VERDE 05, de coordenadas N 8593.144.055m. e 
575.694.769m; deste, segue com azimute de 57°34'35" e 
distância de 25,00 m., confrontando-se, à esquerda de quem 
da rua olha para o lote, neste trecho, com o lote 03 , até o 
vértice V 06, de coordenadas 8593.157.45m. e 
575.715.87m.; deste, segue com azimute de 327°34'35" e 
distância de 12,00 m., confrontando-se neste trecho de frente 
com a RUA 04 , até o vértice V 04, de coordenadas N 
8593.167.58m. e 575.709.43m ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM.

LOTE RESULTANTE 01 A

LIMITES e CONFRONTANTES: Inicia-se a descrição deste 
perímetro no vértice V 01,      de coordenadas N 8.593.178,65 
m. e E 575.702,41 situado de frente com a RUA 04, deste, 
segue com azimute de 147°34'35" e distância de 25,00m, 
confrontando-se à direita de quem da rua olha para o lote 
neste trecho com ÁREA VERDE 05, até o vértice V 02, de 
coordenadas N 8.593.165,25 m. e E 575.681,31 m; deste, 
segue com azimute de 237°34'35" e distância de 25,11m. até 
o V 05, de coordenadas N 8.593.144,05 e E 575694,77   
confrontando-se de fundo neste trecho com a ÁREA VERDE 
05; deste ponto V05 segue confrontando-se à esquerda com 
o lote 03 de quem da rua olha para o lote, até o vértice V 06, 
com distancia de25,00 de coordenadas N 8.593.157,46 m. e 
E 575.715,87 m.; deste, segue com azimute de 327°34'35" e 
distância de 25,11 m., confrontando-se neste trecho de frente 
com a RUA 04,, até o vértice V 01, de coordenadas N 
8.593.178,65 m. e E 575.702,41 m.; ponto inicial da descrição 
deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão 
geo-referenciadas, e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 39° WGr , 
tendo como o Datum o SIRGAS 2000. Todos os azimutes e 
distâncias, áreas e perímetros foram calculados no plano de 
projeção UTM.

Art. 4º - Esta Portaria tem validade de 180 (cento e oitenta) 
dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob pena de 
caducidade prevista em Lei.

Art. 5° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, DE 18  DE DEZEMBRO DE 2019.

SUELEN CARVALHO TRAVASSOS 
DIRETORA DE URBANISMO- SEDUR

GENIVAL SEIXAS GRAÇA
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE
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PORTARIA Nº. 0056/2019
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

 

O SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do 
Município, 

RESOLVE:

Art. 1º – Designar Alyson Bahia da Silva, Assessor Jurídico do 
quadro de pessoal da Secretaria de Saúde, matrícula funcional 
nº 61226; Paulo Eduardo Mascarenhas, Médico do quadro de 
pessoal da Secretaria de Saúde, matrícula funcional nº 64133; 
e Jéssica Angela Alves Santos Leandro, Assistente 
Administrativo do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde, 
matrícula funcional nº 61368, para, sob a presidência do 
primeiro, constituírem Comissão de Sindicância 
Investigativa, destinada a apurar, no prazo de 30 (trinta) dias, 
os fatos ventilados em veículos de comunicação sobre falta de 
atendimento médico no dia 11 de dezembro de 2019, no Pronto 
Atendimento Drº Artur Sampaio localizado em Vilas de 
Abrantes, bem como os fatos conexos que emergirem no 
decorrer dos trabalhos.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de publicação.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM 16 DE DEZEMBRO DE 2019.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 001/2019
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2019

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário Municipal da Saúde

ASSUNTO: ELABORAÇÃO E CUMPRIMENTO DE 
ESCALAS DE TRABALHO.

OBJETIVO: Regulamentar à elaboração das escalas de 
trabalho e orientar seu cumprimento pelos profissionais 
que desenvolvem atividades laborativas no âmbito da 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari - SESAU.

Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari, diante da 
necessidade de dirimir possíveis dúvidas na elaboração 
das escalas de trabalho e nortear o seu cumprimento pelos 
servidores, vem orientar acerca do assunto.
  
1. R E S P O N S A B I L I D A D E  Q U A N T O  A O  
CUMPRIMENTO

São responsáveis em fazer cumprir o estabelecido nesta 
Instrução Normativa, os respectivos Gestores imediatos 
aos quais os profissionais estejam subordinados.

5. ESCALA DE TRABALHO

Caberá ao Gestor de cada Coordenação de Nível Central, 
Distrital e Unidade de Saúde elaborar e monitorar o 
cumprimento das escalas de trabalho dos profissionais em 
exercício sob sua direção.

As escalas de trabalho atualizadas e assinadas pela chefia 
imediata deverão ser afixadas nas 

Unidades de Trabalho em local de fácil acesso das 
Coordenações, Gestores, profissionais e do público, até o 
primeiro dia útil do mês de referência das escalas.

3. CONCEITUAÇÃO

3.1 – Frequência de Pessoal: é o comparecimento do 
servidor ao serviço, em cumprimento da jornada 
estabelecida.
3.2 – Jornada de trabalho: carga horária contratual do 
servidor, independente de seu vínculo de trabalho.
3.3 – Escala de trabalho: programação mensal de como 
será cumprida a jornada de trabalho de todos os servidores 
de um setor de lotação.

4 - COMPETÊNCIAS

4.1 - Compete ao chefe imediato: 
· Controlar e aprovar a elaboração das escalas de 
trabalho de todos os servidores 

do seu quadro de pessoal, de acordo com a jornada de 
trabalho e com as diretrizes estabelecidas nesta Instrução 
Normativa. 
· Fazer cumprir a escala elaborada com supervisão 
diária do registro de frequência dos servidores.
· Elaborar o boletim de frequência referente ao 
cumprimento da escala de trabalho, com apontamento das 
faltas, atrasos e frequências ocorridas no mês.

4.2 –  Compete aos Setores de Pessoal dos Distritos:

· Controlar o recebimento, conferir e encaminhar à 
Coordenadoria de Recursos Humanos da SESAU até o dia 
05 (cinco) do mês seguinte, registro efetuado, para 
processamento da folha, os boletins de freqüência.

4.3 – Compete à Coordenadoria de Recursos 
Humanos:

· A partir do recebimento dos boletins de frequência, 
devidamente encerrados, aprovados e codificados, 
promover a entrada de dados para geração da folha de 
pagamento.
· Arquivar todos os boletins de frequência, após 
utilização dos dados para processamento das folhas. 
· Manter informado e capacitado o pessoal envolvido 
com o controle de frequência no âmbito da SESAU.
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A elaboração das escalas de trabalho deve cumprir 
rigorosamente as instruções presentes no Anexo I, de 
acordo com perfil de lotação e da jornada de trabalho 
contratual dos servidores.

6 - REGISTRO DA FREQUÊNCIA

O registro da frequência deve ser feito pessoalmente pelo 
servidor, obrigatoriamente, na entrada e saída de cada 
turno de trabalho.

7 – 

A Coordenadoria de Recursos Humanos disponibilizará o 
modelo do formulário para o registro das escalas de 
trabalho, conforme Anexo II, desta Instrução Normativa, 
que deverão ser utilizados por todas as Unidades e setores 
obrigatoriamente.

Os profissionais ocupantes de cargo em comissão e 
função de confiança ficam sujeitos ao regime de 40h, 
podendo ser convocados para trabalho excepcional, para 
além da jornada de trabalho especificada e do local em que 
exercer suas funções, sempre que houver interesse da 
administração. A jornada de trabalho dos demais 
profissionais deverá estar submetida ao cumprimento do 
contrato de trabalho e/ou definido pela Legislação 
Municipal.

É dever do Gestor imediato do profissional controlar o 
registro da frequência, sendo responsável perante os seus 
superiores hierárquicos pela ausência dos seus 
profissionais, sob pena de responsabilidade funcional e 
perda de confiança, passível de exoneração, dispensa e 
processo administrativo disciplinar.

É dever do Coordenador e de todos os Gestores imediatos 
garantir a prestação de serviços adequados, eficientes e 
seguros, procedendo à substituição imediata do 
profissional que se ausentar do local em que exerce suas 
funções ou atribuições.

A falta de registro de frequência ou a prática de ações que 
visem a sua burla, pelo profissional, implicará na adoção 
obrigatória, pelo gestor imediato, das providências 
necessárias à aplicação de pena disciplinar, conforme 
dispõe legislação municipal.

O profissional que estiver executando atividade realizada 
fora do ambiente da SESAU relacionada ao processo de 
trabalho, deverá comprovar perante o gestor imediato o 
cumprimento da jornada diária.

Para os profissionais à disposição de outro órgão ou 
entidade deverão apresentar mensalmente a frequência 
positiva e/ou negativa da Unidade onde estiverem em 
exercício.

OPERACIONALIZAÇÃO DO REGISTRO E 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA

a. ABONOS

As ausências em virtude de dispositivo legal deverão ser 
devidamente comprovadas pelo profissional ao gestor 
imediato até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente, que 

autorizará o correspondente registro por meio manual e/ou 
biométrico através do registro - Falta Legal, nos casos de 
doção de sangue e participação em convocações do 
Tribunal Regional Eleitoral, por exemplo. 

O gestor imediato poderá acatar justificativa do servidor, 
não abrangida pelo parágrafo anterior, para fins de abono, 
no máximo de 01(um) evento por mês, através do registro – 
Falta abonada pela chefia.

O tempo máximo de tolerância de atraso do profissional 
será de 15 (quinze) minutos, dentro deste limite, não 
haverá qualquer desconto na remuneração do profissional. 
Ultrapassado este limite, o tempo de tolerância será 
computado na determinação do tempo de atraso.

Atrasos e/ou saídas antecipadas poderão ser abonadas 
pelo gestor imediato, no máximo de 04 (quatro) abonos por 
mês para servidores de 40 (quarenta) horas. Para 
servidores de 30 (trinta) horas poderão ser abonadas no 
máximo de 03 (três) abonos e para os servidores de 20 
(vinte) horas e 24 (vinte e quatro) horas, no máximo de 02 
(dois) abonos por mês, através do registro - atraso 
abonado pela chefia imediata, não podendo ultrapassar o 
limite de 60 (sessenta) minutos por mês, em todos os 
casos, conforme previsto no Art. 54 da Lei Municipal nº 
407/1998.

b. AFASTAMENTO POR MOTIVO DE SAÚDE

As ausências ao trabalho, por motivo de saúde, somente 
serão consideradas justificadas se comprovadas por 
atestado médico expedido, devendo o servidor comunicar-
se no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, com 
Setor de Inspeção e Medicina do Trabalho, para efeito de 
avaliação e emissão de laudo médico para afastamentos 
superiores à 05 (cinco dias).

O laudo médico deve ser apresentado à chefia imediata, 
até 72 (setenta e duas) horas do início do afastamento, sob 
pena de não ser considerado para efeito de abono.

O laudo médico, após vistado pela chefia e registrado no 
boletim, será encaminhado à Coordenadoria de Recursos 
Humanos para arquivamento no cadastro do servidor.

Atestados de comparecimento, em casos de consultas, 
exames e/ou procedimentos médicos ou odontológicos 
agendados, deverão ser comunicados à chefia imediata 
com antecedência mínima de 24 (vinte quatro) horas, onde 
poderão ser abonadas apenas o horário de 
comparecimento comprovado no atestado e a tolerância 
de apresentação compatível com o deslocamento entre o 
setor de trabalho e a instituição que emitiu o atestado. 

Em caso de apresentação de excessos de atestados de 
comparecimento, estes deverão ser encaminhados à 
Coordenação de RH/SESAU para análise junto a Junta 
Médica 

Oficial do Município e a Gerência Especializada em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – 
GESMT.
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Atestados de comparecimento em atendimento de 
emergência, deverão ser apresentados à chefia 
imediatamente após o atendimento, com tempo 
compatível do descolamento do local de atendimento ao 
posto de trabalho. 

c.  REGISTRO DE FREQUÊNCIA -  SERVIÇOS 
EXTRAORDINÁRIOS

Os servidores designados para prestação de serviços 
extraordinários estão obrigados a efetuar o registro de 
frequência para fins, inclusive de compensação, na forma 
da legislação vigente e será dado mediante a autorização 
da chefia imediata, utilizando-se do formulário 
AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - 
ASE.

Para a realização de serviços extraordinários, sem 
pagamento de hora extra, realizados por compensação, 
como campanhas de vacina e feiras de saúde, a ASE com 
atesto da chefia deve estar anexada à folha de frequência 
para comprovação de ausência no dia da compensação. 

As compensações de serviços realizados nos dias de 
sábado, domingo e feriados serão realizadas com o dobro 
de carga horária trabalhada e deverão ser gozadas nos 
03(três) meses subsequentes à realização do serviço.
 
8 – FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS

As escalas de trabalho serão elaboradas de acordo com o 
funcionamento dos serviços de acordo com perfil. As 
Unidades e setores com perfil administrativo deverão 
funcionar por 08 (oito) horas diárias, de segunda à sexta-
feira. As Unidades sob regime de plantão funcionam 24 
(vinte e quatro) horas diárias, em todos os dias da semana. 

Para os serviços que funcionam em regime de sobreaviso 
sem pecúnia, as escalas de sobreaviso devem contar para 
os dias de sábado, domingo e feriado no período 8:00 às 

17:00 horas, devendo obedecer ao máximo de escalas de 
sobreaviso apontadas no quadro do Anexo I, sendo 
contadas para compensação de escala a mesma carga 
horária prestada no sobre aviso.

As escalas correspondentes às orientações desta 
instrução normativa deverão ser publicizadas nos murais 
dos serviços impreterivelmente até o dia 20 do mês que 
antecede a escala.

Por fim, a SESAU reforça a necessidade de observação e 
cumprimento da presente orientação, com a finalidade de 
evitar transtornos, evitando assim a responsabilização de 
servidores.

16 DE DEZEMBRO DE 2019

ANEXO I – ESCALAS DE TRABALHO POR PERFIL 
DO SERVIÇO E JORNADA DE TRABALHO

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE, 

ELIAS NATAN MORAES DIAS
Secretário Municipal da Saúde

ANEXO II – MODELO DE ESCALAS DE TRABALHO

Unidade/Setor:                                         Mês:

Legenda:

1- 08 horas diárias com intervalo de 01 hora de almoço;
2- 06 horas diárias com intervalo de 15 minutos de 
almoço;
3- 04 horas diárias sem intervalo de almoço no serviço;
4- 12 horas diárias em regime de plantão com intervalo de                              
01 hora de almoço; e
5- 24 horas diárias em regime de plantão com intervalo de 
01 hora de almoço.

ANEXO III – MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS

EXTRAORDINÁRIOS - ASE
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AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 
- ASE

Eu, nome da chefia imediata, autorizo a realização de 
serviço extraordinário para o servidor, nome do servidor, 
matrícula do servidor, categoria profissional, jornada de 
trabalho contratual, no dia ___/____/____, para 
realização da atividade, nome da atividade.
Este serviço extraordinário será compensado através de:
(     )  Horas Extras: Informar o número de horas extras ou
(      ) Compensação de jornada de trabalho: Informar o(s) 
dia(s) a ser compensado 

____________________________________
Assinatura da chefia imediata

Atesto o comparecimento do servidor no dia ____/_____/ 
_____, de ___:___ às ____/____ horas

____________________________________
Assinatura de quem supervisionou o Serviço 

Extraordinário

CONTRATO N.º 0484/2019

Contrato de aquisição que entre si celebram a 
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa TRINCA ESPORTES LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com 

osede na Rua Francisco Drumond, s/n. , Camaçari - BA, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. 

, brasileiro, casado, portador do 
RG n.º 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
CONTRATANTE, e TRINCA ESPORTES LTDA, com 
sede à Rua Comandante Almiro, 465, Centro, Feira de 
Santana - Bahia, CEP: 44.001-456, telefone (75) 3623-
4274, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 02.902.969/0001-83, 
representada neste ato pela Srª. MARIA JOSÉ LOPES 
BULOS, brasileira, casada, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob n° 963.027.205-91, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada no processo administrativo n.º 
00443.11.07.611.2018, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 0137/2018 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0315/2018 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, 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

os documentos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de Rouparia e 
fardamento para atender as necessidades dos usuários e 
profissionais da UPA Arembepe, PA Nova Aliança, PA 
Monte Gordo, PA Vila de Abrantes; Centros de 
Especialidades, SAMU 192; Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Endemias do Município de 
Camaçari-BA, 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 TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 90.006,80 (noventa 
mil, seis reais e oitenta centavos), 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 
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econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado pela unidade compradora, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo dos produtos e mediante a apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 1º O compromisso de fornecimento só estará 
caracterizado mediante o recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente da unidade gestora 
da despesa.

§ 2º A liberação do pagamento se dará após 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da 
Sec re ta r ia  da  Fazenda  de  Camaçar i ,  em 
correspondência com as fichas demonstrativas dos 
empregados da CONTRATADA envolvidos na obra.

§ 3º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

§ 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.
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

A vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua publicação na Imprensa Oficial.

§ 1º 

(ELETRÔNICO) - 
COMPEL

§ 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 A

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA:

§1º DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber 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 

O prazo de execução deverá ser em conformidade 
com o constante no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0137/2018 - 

, mediante emissão da Ordem de Serviços ou 
documento equivalente.

s 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.

ENTREGA: A entrega será realizada em até 20 (vinte) 
dias, contados a partir da data de recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente.

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 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 
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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 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 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;

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 
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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.

§ 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.

§ 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

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.

C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
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.

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, 12 de dezembro de 2019.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

MARIA JOSÉ LOPES BULOS
CONTRATADA
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PORTARIA N.º 45/2019
DE 30 DE OUTUBRO DE 2019

“Revoga Portaria de nº 23/2019 de 24 de abril de  
2019, que estabelece as atribuições e designa   
Comissão de Recebimento de Materiais e 
Serviços da Secretar ia Munic ipal  de 
Desenvolvimento Social”.

A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de 
suas atribuições e considerando a necessidade de se 
disciplinar o controle do estoque de materiais do Almoxarifado 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,

R E S O L V E

Art. 1º Estabelecer as atribuições do almoxarifado referentes 
ao controle do recebimento e estoque de materiais de consumo 
e material didático e designar Comissão de Recebimento de 
Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social.

Art. 2º Compete ao Almoxarifado:
I - receber, conferir e atestar em documento fiscal, o 
atendimento das especificações, quantidades e valores dos 
materiais e serviços adquiridos pela Secretaria de 
Desenvolvimento Social, através de Licitações Públicas;
II - efetuar o registro sistemático do estoque;
III - zelar pela guarda e conservação do material em estoque;
IV - distribuir o material de consumo e didático de acordo com as 
solicitações dos setores da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social;
V - controlar o consumo dos produtos perecíveis, garantindo o 
uso dos produtos com a validade mais próxima de expirar, a fim 
de se evitar perdas;
VI - manter arquivo atualizado, relativo aos gastos e qualidade 
dos materiais, para fins de elaboração de um histórico para 
justificar futuros procedimentos de compra;
VII - comunicar ao Gabinete da Secretaria a necessidade de 
compra quando o estoque estiver no nível de reposição, para 
garantir o funcionamento contínuo das ações da SEDES;
VIII - elaborar inventário de bens em almoxarifado;
IX - fornecer dados e subsídios necessários à elaboração de 
relatórios e pareceres;
X - realizar outras atividades, compatíveis com a natureza de 
suas funções, que lhe forem atribuídas.

Art. 3º Para fins desta Portaria conceitua-se:
I - “Materiais” são todos os produtos adquiridos pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social, por processos de 
compra, ou ainda os recebidos por doação ou concessão;
II – “Serviços” são definidos na literatura econômica 
convencional como "bens intangíveis". São o exercício ou 
desempenho de quaisquer atividades, materiais ou 
intelectuais, com o fim produtivo ou lucrativo; execução de 
determinado trabalho físico ou mental;
III - “Controle de Estoque” é a atividade técnico-administrativo 
que tem por objetivo subsidiar a programação e aquisição de 
materiais, visando à manutenção dos níveis de estoques 

necessários ao atendimento da demanda, evitando-se a 
superposição de estoques ou desabastecimento do sistema;
IV - “Inventário” é a contagem física dos estoques para verificar 
se a quantidade de materiais estocada coincide com a 
quantidade registrada nas fichas de controle ou no sistema 
informatizado, com objetivo de realizar o controle de estoque, e 
manter o arquivo atualizado.

Art. 4º O Inventário, conforme o disposto no artigo 2º, inciso VIII 
será realizado;
I - Obrigatoriamente:
a) no fechamento de cada exercício;
b) quando o presidente da comissão de controle e chegada de 
estoque tomar posse na função.
II - Periodicamente:
a) para monitorar os produtos de alto custo e os de maior 
rotatividade;
b) semanalmente, pela contagem por amostragem seletiva de 
10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do estoque;
c) Quando solicitado pelo Gabinete da Secretaria de 
Desenvolvimento Social.
Parágrafo único – Os relatórios emitidos deverão ser 
encaminhados ao Gabinete do(a) Secretario(a) de 
Desenvolvimento Social.

Art. 5º Ficam designados os servidores Michelle Miyaji 
Saraiva, matrícula nº 830895, Luciana Dantas Cardoso, 
matrícula nº 61275, e Naiaradyne de Araújo Magalhães 
Guimarães, matricula nº 830861, para sob a presidência do 
primeiro constituírem a Comissão Permanente de Recebimento 
de Materiais e Serviços da Secretaria de Desenvolvimento 
Social da Prefeitura Municipal de Camaçari, para mandato de 
01 (hum) ano, permitida a recondução.

§ 1º No impedimento dos efetivos, serão chamados para 
compor a comissão, os suplentes Magdalena Tavares dos 
Santos de Souza, matricula nº 830430, Mayara da Silva 
Santos, matricula nº 61066, e  Fábio Santos, matriculaº 
831494

§ 2º O prazo de mandato dos membros designados no artigo 1º 
desta Portaria é de um ano, permitida a recondução por período 
indeterminado.

Art. 6º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário. 

Comunique-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE 
OUTUBRO DE 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA

CONTRATO N.º0473/2019

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - SEDES e a 
empresa NEW LIFE AMBIENTAL EIRELI.
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco Drummond s/ 
n, Camaçari - BA, representado neste ato pela Secretária de 
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Desenvolvimento Social e Cidadania, Sra. ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, brasileira, casada, 
advogada, portadora da carteira de identidade n.º 648415538 
SSP-BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.º 
898.751.845-00, doravante denominado CONTRATANTE, e 
NEW LIFE AMBIENTAL EIRELI, com sede à Rua Itagi, nº 553, 
Ed Empresarial Atlântico, sala 205, quadra 009, Lote 00024, 
Pitangueiras, Lauro de Freitas, CEP 42.701-370, telefone 
(71) 3024-2112, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 22.064.017/0001-
07,representada neste ato pelo Sr. LEANDRO DA SILVA 
CUNHA, brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
sob n°  825.523.205-20 ,  doravante  denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo despacho 
às fls. do processo administrativo n.º 00764.11.07.611.2018, 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 
201/2018 para registro de preços, conforme Ata de Registro de 
Preços n.º 0062/2019 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, osdocumentos:
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 201/2018 - COMPEL 
e seusanexos;
b) Proposta apresentada pelaCONTRATADA;
c) Ata de Registro de Preços n.º0062/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem por objeto a aquisição de Colchões de D33 
destinado aos usuários atendidos pelos serviços desenvolvidos 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES 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 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 Lei8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações orçamentárias 
que forem adotadas nos orçamentos vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor global deste contrato é R$ 633.532,10 
(s

),referente ao lote, constante da proposta 
de preço apresentada pela CONTRATADA, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do 
presenteobjeto.§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a 

eiscentos e trinta e três mil, quinhentos e trinta e dois 
reais e dez centavos

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 PREÇOGLOBAL.

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 
pelacontratada.
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitaçãoda 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 
depreço.

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 10 (dez) 
dias corridos, 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 elimpeza.
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aoslimites 
legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alteraçõesposteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS

O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari, conforme descrito em ordem de serviço, 
baseadona  necess idade  da  Sec re ta r i a  de  
Desenvolvimento Social e Cidadania -SEDES.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir:

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
19 de Dezembro de 2019 - Ano XVII

Nº 1318 - Pagina. 17 de 44



§ 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 
prazosconvencionados.§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações doCONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamentoajustado;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução docontrato;

c) Fiscalizar a execução dosserviços.

d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura física, limpos e 
em perfeitas condições deuso.
II. Constituem obrigações daCONTRATADA:

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 
detranscrição;
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nalicitação;
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 
ecomerciais;
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos deduplicatas;
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 negligênciaresultante da prestação 
doserviço;
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 dosmesmos;
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 seguinteforma:

g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato por 
escrito com as justificativas, devidamente acompanhada 
de cópia autenticada da documentação que comprove 

oocorrido;
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 daCONTRATANTE.
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função doobjeto d o  
contratofirmado.
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 docontrato.
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 rede de atenção àsurgências 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 
daAdministração.

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 daresponsabilidade 
civil ecriminal.

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 
infraçõesleves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixodefinidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento doproduto/serviço;
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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 doproduto/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 doproduto/serviço.
III. Suspensão nos prazos abaixodefinidos:

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% a20%;

b) paralisar 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: multa de20%;

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 de20%.
§ 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 aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidadeaplicada.
§ 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 danotificação administrativa à 
Contratada, sob pena demulta.

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 dalegislação.

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.

C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA 
comterceiros, 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 
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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 
leg is lação v igente ,  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, 04 de Dezembro de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVACONTRATANTE

LEANDRO DA SILVA CUNHA
CONTRATADA

CONTRATO N.º 0474/2019

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES e a empresa ENXOVAIS MARINARA LTDA - 
ME.
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/ n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Sra. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 
identidade n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 898.751.845-00, doravante 
denominado CONTRATANTE ,  e  ENXOVAIS 
MARINARA LTDA - ME, com sede à Rua Adelina de Sá, 
295 A 2, Centro, Camaçari, CEP 42.800-060, telefone 

(71) 3644-1933, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
17.724.400/001-42,representada neste ato pela Sra. 
RAFAELA DOS SANTOS CARVALHO, brasileira, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 
0 1 0 . 6 5 5 . 3 1 5 - 1 6 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
00313.11.07.611.2019decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Presencial n.º 0059/2019 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0162/2019 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, 
osdocumentos:
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 0059/2019 - 
COMPEL e seusanexos;
b) Proposta apresentada pelaCONTRATADA.;
c) Ata de Registro de Preços n.º0162/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem por objeto a aquisição de cobertor tipo 
solteiro destinado aos usuários atendidos pelos serviços 
d e s e n v o l v i d o s  a t r a v é s  d a  S e c r e t a r i a  d e  
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES 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 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 Lei8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.3 O  v a l o r  g l o b a l  d e s t e  c o n t r a t o  é  R $  
86.150,57(oitenta e seis mil, cento e cinquenta reais e 
cinquenta e sete centavos),referente ao lote, constante 
da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, 
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entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presenteobjeto.§ 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.
3.4 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

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 
pelacontratada.
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitaçãoda 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 
depreço.

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 10 
(dez) dias corridos, 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 elimpeza.
 § 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aoslimites 
legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alteraçõesposteriores.

 CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS

O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari, conforme descrito em ordem de serviço, 
baseadona necess idade  da  Secre ta r ia  de  
Desenvolvimento Social e Cidadania -SEDES.

 CLÁUSULA SÉTIMA - 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 prazosconvencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações doCONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamentoajustado;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução docontrato;

c) Fiscalizar a execução dosserviços.

d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura física, limpos 
e em perfeitas condições deuso.
II. Constituem obrigações daCONTRATADA:

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 
detranscrição;
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nalicitação;
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 
ecomerciais;
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos deduplicatas;
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 negligênciaresultante da prestação 
doserviço;
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 dosmesmos;
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 seguinteforma:
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g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de cópia autenticada da documentação 
que comprove oocorrido;
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 daCONTRATANTE.
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função doobjeto d o  
contratofirmado.
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 docontrato.
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 rede de atenção àsurgências 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 necessár io ou quando sol ic i tado pela 
CONTRATANTE.
m) A CONTRATADA se obriga a realizar a 
substituição dos veículos em até 05h do comunicado 
oficial daAdministração.

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 daresponsabilidade 
civil ecriminal.

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 
infraçõesleves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 

contratado, nos prazos abaixodefinidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da 
fatura do fornecimento doproduto/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 doproduto/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 doproduto/serviço.
III. Suspensão nos prazos abaixodefinidos:

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% a20%;

b) paralisar 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: multa de20%;

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 de20%.
§ 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 aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidadeaplicada.
§ 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, 
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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 danotificação administrativa à 
Contratada, sob pena demulta.

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) 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 dalegislação.

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 
comterceiros, 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 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.
d) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o § 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, 04 de Dezembro de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE

RAFAELA DOS SANTOS CARVALHO
CONTRATADA

CONTRATO N.º 0475/2019

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES e a empresa TARCIO COMERCIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
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O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/ n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Sra. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 
identidade n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob n.º 898.751.845-00, doravante 
denominado CONTRATANTE, e TARCIO COMERCIO DE 
ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, com sede à Rua 
Parque Central, nº 201, Centro Comercial, BOX 381, 
Centro, Camaçari/BA, CEP 42.800-045, telefone (71) 
99901-9556, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
02.33.150/0001-42,representada neste ato pelo Sr. 
TARCÍSIO COSTA RAMOS, brasileiro, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 821.671.415-72, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00400.11.07.611.2019, decorrente de 
licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 070/2019 
para registro de preços, conforme Ata de Registro de 
Preços n.º 0229/2019 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, osdocumentos:
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 070/2019 - 
COMPEL e seusanexos;
b) Proposta apresentada pelaCONTRATADA.;
c) Ata de Registro de Preços n.º0228/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem por objeto a contratação de Cesta Básica 
de Alimentos destiando aos usuários atendidos pelos 
serviços desenvolvidos através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES 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 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 Lei8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

3Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.5 O valor global deste contrato é R$ 5.921.024,76 
(cinco milhões, novecentos e vinte e um mil, vinte e 
quatro reais e setenta e seis centavos),referente ao lote, 
constante da proposta de preço apresentada pela 
CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presenteobjeto.§ 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.
3.6 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇOGLOBAL.

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 
pelacontratada.
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitaçãoda 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 
depreço.
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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 10 (dez) dias corridos, 
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 elimpeza.
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aoslimites 
legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alteraçõesposteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS

O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari, conforme descrito em ordem de serviço, 
baseadona necess idade  da  Secre ta r ia  de  
Desenvolvimento Social e Cidadania -SEDES.

CLÁUSULA SÉTIMA - 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 
prazosconvencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações doCONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamentoajustado;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução docontrato;

c) Fiscalizar a execução dosserviços.

d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura física, limpos 
e em perfeitas condições deuso.
II. Constituem obrigações daCONTRATADA:

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 
detranscrição;
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
nalicitação;
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 
ecomerciais;
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos deduplicatas;
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 negligênciaresultante da prestação 
doserviço;
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 dosmesmos;
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 seguinteforma:
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de cópia autenticada da documentação 
que comprove oocorrido;
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 daCONTRATANTE.
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto d o  
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 rede de atenção àsurgências 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 necessár io ou quando sol ic i tado pela 
CONTRATANTE.
m) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição 
dos veículos em até 05h do comunicado oficial 
daAdministração.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
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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 daresponsabilidade 
civil ecriminal.

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 
infraçõesleves.

II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixodefinidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da 
fatura do fornecimento doproduto/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 doproduto/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 doproduto/serviço.
III. Suspensão nos prazos abaixodefinidos:

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% a20%;

b) paralisar 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: multa de20%;

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 de20%.
§ 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 aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidadeaplicada.
§ 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 danotificação administrativa à 
Contratada, sob pena demulta.

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, 
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reduzido a termo no processo de licitação, desde que 
haja conveniência para a Administração;e
c) Judicialmente, nos termos dalegislação.

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.

C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA comterceiros, 
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.
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, 04de Dezembro de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE

TARCÍSIO COSTA RAMOS
CONTRATADA

PORTARIA Nº 29/2019        
19 DE DEZEMBRO DE 2019

Divulga o resultado da análise dos 
recursos e a lista final dos proponentes 
habilitados/classificados na Etapa de 
Habilitação Artística e o número de 
a p r e s e n t a ç õ e s  d o  E d i t a l  d e  
Credenciamento nº 001/2019 - CEASC, 
Projeto Costa Verão - Processo nº 
01484.36.07.688.2019.

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 
credenciamento. 

RESOLVE:

Art. 1º -  Divulgar, no Anexo I da presente Portaria, o 
resultado da análise dos recursos e a lista final dos 
proponentes habilitados/classificados na Etapa de 
Habilitação Artística e no Anexo II o número de 
apresentações do Edital de Credenciamento nº 001/2019 - 
CEASC - Projeto Costa Verão.

Art. 2º - Os proponentes habilitados/classificados serão 
convocados para assinatura do Contrato e terão o prazo de 
03 (três) dias úteis, a partir da data do recebimento da 
convocação, para comparecer no Núcleo de Orientação 
Cultural, na Cidade do Saber. Na hipótese do não 
comparecimento no prazo estipulado, será convocado o 
credenciado subsequente, que pertença a mesma 
categoria, conforme item 9 - 9.4 do Edital.

Art. 3º - Para assinatura do Contrato, o proponente deverá 
apresentar as certidões negativas de débitos municipais e 
de tributos federais, o número de inscrição como Agente 
Cultural no Mapa Cultural de Camaçari, conforme descrito 
na cláusula do "Pagamento" (item 13 - 13.2).

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
Presidente da CEASC 

CAD.: 829677

ANEXO I

Resultado da Análise dos Recursos da etapa de 
Habilitação Artística - Edital de Credenciamento nº 

001/2019 - CEASC - Projeto Costa Verão
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EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 
A Secretária de Educação do Município de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa 
o PREGÃO - N.º 192/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL, cujo objeto é o 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
Nº 0159/2017. CONTRATANTE|: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R A T A D A :   
E M P R E S AV I G S E G  V I G I L A N C I A  E  
SEGURANÇA DE VALORES EIRELI. DO 
OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato nº 
0159/2017, firmado originalmente em 12 de 
Dezembro de 2017;  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 
12 de Dezembro de 2019, passará a viger até 12 
de Dezembro de 2020. DO PREÇO:  Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 43.421.199,08 
(quarenta e três milhões quatrocentos e vinte e 
um mil cento e noventa e nove reais e oito 
centavos).  Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do Contrato original. DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor, as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário não modificadas por este 
Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 28 
de Novembro de 2019. ANTÔNIO ELINALDO 
ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO.

Registro de preço para 
aquisição de gêneros alimentícios (Milho Branco,  
Amido de Milho, Fubá de Milho, Milho de Pipoca, 
Farinha láctea, Flocão de milho, Milho Xerém, 
Macarrão de arroz ) destinados à alimentação 
escolar nas creches e Unidades Escolares da 

Rede Municipal de Ensino, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da Administração Pública Municipal. 

27.040,00

12.960,00

7.980,00
11.900,00

21.480,00

31.440,00

47.160,00

139.800,00

 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO

 

Registro 
de preço para aquisição de gêneros alimentícios 
(Milho Branco, Amido de Milho, Fubá de Milho, 
Milho de Pipoca, Farinha láctea, Flocão de 
milho, Milho Xerém, Macarrão de arroz ) 
destinados à alimentação escolar nas creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de 
Ensino, para futuras contratações de acordo 
com a conveniência e necessidade da 
A d m i n i s t r a ç ã o  P ú b l i c a  M u n i c i p a l

31.440,00

47.160,00

LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$  (vinte 
e sete mil e quarenta reais); LOTE 03: VALOR 
GLOBAL: R$  (doze mil novecentos e 
sessenta reais); LOTE 04: VALOR GLOBAL: R$ 

 (sete mil novecentos e oitenta reais); 
LOTE 06: VALOR GLOBAL: R$  (onze 
mil e novecentos reais); LOTE 08: VALOR 
GLOBAL: R$  (vinte e um mil 
quatrocentos e oitenta reais); PROMINENTE 
F O R N E C E D O R :  V O O  L I V R E  
EMPREENDIMENTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – 
ME; LOTE 02: VALOR GLOBAL: R$  
(trinta e um mil quatrocentos e quarenta 
reais); LOTE 05: VALOR GLOBAL: R$  
(quarenta e sete mil cento e sessenta reais). 
PROMINENTE FORNECEDOR: LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE  PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP. LOTE 07: VALOR 
GLOBAL: R$  (cento e trinta e nove 
mil e oitocentos reais); PROMINENTE 
FORNECEDOR: RESECO EXPORTAÇÃO, 
IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E COMÉRCIO 
EIRELLI – EPP. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
02/12/2019. .

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 
0407/2019 – PREGÃO Nº 192/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 

.  
PROMINENTE FORNECEDOR: LITORAL 
NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP. LOTE 02: VALOR 
GLOBAL: R$  (trinta e um mil 
quatrocentos e quarenta reais); LOTE 05: 
VALOR GLOBAL: R$  (quarenta e 
sete mil cento e sessenta reais), conforme 
descrito abaixo:
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EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0408/2019 – 
PREGÃO Nº 192/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL. OBJETO: 

. 
PROMINENTE FORNECEDOR :  RESECO 
EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, SERVIÇOS E 
COMÉRCIO EIRELLI - EPP. LOTE 07: VALOR 
GLOBAL: R$  (cento e trinta e nove mil 
e oitocentos reais), conforme descrito abaixo:

 

Registro de preço para 
aquisição de gêneros alimentícios (Milho 
Branco,Amido de Milho,Fubá de Milho, Milho de 
Pipoca, Farinha láctea, Flocão de milho, Milho 
Xerém, Macarrão de arroz ) destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades 
Escolares da Rede Municipal de Ensino, para 
futuras contratações de acordo com a conveniência 
e necessidade da Administração Pública Municipal

139.800,00

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0409/2019 – 
PREGÃO Nº 192/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

. PROMINENTE 
FORNECEDOR: VOO LIVRE EMPREENDIMENTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME. LOTE 01: VALOR 
GLOBAL: R$  (vinte e sete mil e quarenta 
reais); LOTE 03: VALOR GLOBAL: R$  (doze 
mil novecentos e sessenta reais); LOTE 04: VALOR 
GLOBAL: R$  (sete mil novecentos e oitenta 
reais); LOTE 06: VALOR GLOBAL: R$  (onze 
mil e novecentos reais); LOTE 08: VALOR GLOBAL: 
R$  (vinte e um mil quatrocentos e oitenta 
reais), conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 02/12/2019. 

 

Registro de preço para aquisição de gêneros 
alimentícios (Milho Branco,Amido de Milho,Fubá de 
Milho, Milho de Pipoca, Farinha láctea, Flocão de milho, 
Milho Xerém, Macarrão de arroz ) destinados à 
alimentação escolar nas creches e Unidades Escolares 
da Rede Municipal de Ensino, para futuras contratações 
de acordo com a conveniência e necessidade da 
Administração Pública Municipal

27.040,00
12.960,00

7.980,00
11.900,00

21.480,00

NEURILENE 
MARTINS RIBEIRO – SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO– 
PREGÃO N.º  0220/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL
A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da Homologação de Licitação 
oriunda do Pregão Eletrônico nº 220/2019 veiculada no 
Diário Oficial do Município n.º 1312 do dia 11/12/2019. 

ONDE SE LÊ:

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0220/2019 
(PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é a Aquisição de 
material de consumo, papel sulfite tipo A0, e tipo A1, para 
impressora multifuncional PLOTER HP T830 com vistas 
a atender às necessidades da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR do 
Município de Camaçari - BA. VALOR GLOBAL: R$ 
11.078,00 (onze mil e setenta e oito reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2019. GENIVAL SEIXAS 
GRAÇA.

EXTRATO DE CONTRATO

C O N T R AT O  N . º  0 4 6 6 / 2 0 1 9 .  D I A L C O M P  
COMPUTADORES LTDA – ME, PREGÃO - N.º 
0220/2019 (PRESENCIAL) – COMPEL. OBJETO: 
Aquisição de material de consumo, papel sulfite tipo A0, e 
tipo A1, para impressora multifuncional PLOTER HP 
T830 com vistas a atender às necessidades da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
- SEDUR do Município de Camaçari – BA. VALOR 
GLOBAL de R$ 11.078,00 (onze mil e setenta e oito 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1818; 
Elemento de Despesa: 33903000; Fonte: 0100000. DATA 
DA ASSINATURA: 02/12/2019. GENIVAL SEIXAS 
GRAÇA.

LEIA-SE: 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente do Município de Camaçari, no uso de suas 
atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0220/2019 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é a Aquisição de 
material de consumo, papel sulfite tipo A0, e tipo A1, para 
impressora multifuncional PLOTER HP T830 com vistas 
a atender às necessidades da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUR do 
Município de Camaçari - BA. VALOR GLOBAL: R$ 

 

 

 

11.078,00 (onze mil e setenta e oito reais). DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 02/12/2019. GENIVAL SEIXAS 
GRAÇA.

EXTRATO DE CONTRATO

C O N T R AT O  N . º  0 4 6 6 / 2 0 1 9 .  D I A L C O M P  
COMPUTADORES LTDA – ME, PREGÃO - N.º 
0220/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL. OBJETO: 
Aquisição de material de consumo, papel sulfite tipo A0, e 
tipo A1, para impressora multifuncional PLOTER HP 
T830 com vistas a atender às necessidades da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
- SEDUR do Município de Camaçari – BA. VALOR 
GLOBAL de R$ 11.078,00 (onze mil e setenta e oito 
reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 1818; 
Elemento de Despesa: 33903000; Fonte: 0100000. DATA 
DA ASSINATURA: 02/12/2019. GENIVAL SEIXAS 
GRAÇA.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS – 2019

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois 
mil e dezenove, às 14h00min, na sala de reuniões do 
Instituto de Seguridade do Servidor Municipal – ISSM, 
reuniram-se extraordinariamente os membros do Comitê 
de Investimentos, sob a presidência do primeiro, ACÁCIA 
CHAVES REIS, ARILENE SENA PAOLILO e DIEGO 
RODRIGUES DE MAGALHÃES, estando presentes os 
seguintes servidores convidados: DIEGO SILVA DE 
SOUZA, analista em seguro social – economia, 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) 
monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM; b) pagamento da folha do 13ª salário; e c) o que 
ocorrer. Aberta a reunião, o gestor de recursos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, iniciou 
os trabalhos informando que o Regimento Interno do 
Comitê de Investimentos foi aprovado na 3ª Sessão 
Administrativa da Diretoria Executiva do ISSM, realizada 
em 12/12/2019, conforme Portaria nº 111/2019, de 12 de 
dezembro de 2019, já encaminhada para publicação no 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
19 de Dezembro de 2019 - Ano XVII
Nº 1318 - Pagina. 42 de 44

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL



Diário Oficial do Município (DOM). Informou ainda que de 
acordo com o novo Regimento Interno é proibida a 
renovação integral da composição do Comitê de 
Investimentos, dando ciência aos presentes que os 
mandatos de todos os atuais membros não poderão ser 
prorrogados. Em seguida, o gestor de recursos discorreu 
que recebeu uma recomendação da SMI Prime 
Consultoria, a qual fora previamente analisada pelos 
presentes, e que, após breves discussões, os membros 
do Comitê de Investimentos resolveram realizar as 
seguintes movimentações financeiras: (i) resgate total do 
Fundo FI Brasil IMAB-5+ LP e aplicação do referido saldo 
no Fundo FI Brasil IRF-M1, ambos mantidos na Caixa 
Econômica Federal; (ii) resgate de R$ 5 milhões do 
Fundo FI Brasil IMA-B TP RF e aplicação do referido 
saldo no Fundo Caixa Multimercado RV 30, ambos 
mantidos na Caixa Econômica Federal, mas devido ao 
avançado horário para aplicação no fundo Caixa 
Multimercado RV 30, a fim de evitar que o dinheiro fique 
parado em conta corrente, fica deliberado que o referido 
valor de R$ 5 milhões seja aplicado provisoriamente no 
Fundo FI Brasil IRF-M1, também da Caixa Econômica 
Federal, para então ser realocado no fundo destino no 
próximo dia útil (17 de dezembro de 2019); (iii) resgate de 
R$ 5 milhões do Fundo IMA-B Títulos Públicos do Banco 
Bradesco e aplicação do referido saldo no Fundo 
Bradesco FIC DE FIM Macro Institucional; e (iv) resgate 
do Fundo Itaú Renda Fixa IMA-B Ativo FI e aplicação do 
referido saldo no Fundo Itaú Institucional Alocação 
Dinâmica. Dando seguimento à pauta, b) pagamento da 
folha do 13ª salário, os membros do Comitê de 
Investimentos, por unanimidade, deliberaram que os 
valores necessários para o pagamento do 13° salário 
serão resgatados do Fundo IRF-M1 da Caixa, ficando, 
desde já, designada a próxima reunião ordinária para o 
dia 20/12/2019, às 10h00min, ocasião na qual será 
analisada (1) a performance do mês de novembro/2019; 
(2) o monitoramento da carteira de investimentos do 
ISSM; (3) a definição do resgate para pagamento da folha 
do mês de dezembro/2019; (4) a alocação de novos 
recursos; e (5) o que ocorrer. E nada mais havendo 
passível de registro, o gestor de recursos, PEDRO 
JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES, 
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
Superintendente/Gestor de Recursos

Convidado

Mateus Reissurreição da Silva
Secretário

Ernâni Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro

Convidado

Diego Silva de Souza
Analista em Seguro Social – Economia

Convidado

EXTRATOS DE ADITIVOS DA LIMPEC

1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R ATO  N °  
0 0 3 / 2 0 1 9 D E F O R N E C I M E N T O  D E  
REFEIÇÕES,CONTRATADA: AURELINA BARRETO 
DE CASTRO (CANTINHO DO SERTÃO). OBJETO: 
Prorrogação do prazo contratual por mais 90 (noventa) 
dias, contados apartir de 01 de janeiro de 2020,com base 
na Cláusula Oitava e Décima Quarta do Contrato Base, 
consoante Artigo 57, Inciso II,da Lei Federal nº 8.666/93. 
VALOR GLOBAL: R$ 170.679,70 (cento e setenta mil, 
seiscentos e setenta e nove reais e setenta centavos), 
r e f e r e n t e  a o  s a l d o  r e m a n e s c e n t e  d o  
contrato.Assinatura:04/12/2019. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO – DIRETOR PRESIDENTE

EXTRATOS DE ADITIVOS DA LIMPEC

1 º  T E R M O  A D I T I V O  A O  C O N T R AT O N °  
011/2018DELOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA;CONTRATADA:  COM TECH 
INFORMÁTICA LTDA.OBJETO: Prorrogação do prazo 
contratual por mais 12 (doze) meses, contados a partir de 
03 de dezembrode 2019,assim como o acréscimo de 
23,52 (vinte e três virgula cinquenta e dois por cento), do 
valor contratado no instrumento originário, com respaldo 
nas cláusulas  Sétima e Oitavado Contrato Base, 
consoantesArtigo 57, Inciso IV,combinado com o Artigo 
65, Inciso I, Alínea “b”, ambos dispostos na Lei Federal nº 
8.666/93.VALOR GLOBAL:R$ 185.280,00 (cento e 
o i t e n t a  e  c i n c o  m i l , d u z e n t o s  e  o i t e n t a  
reais).Assinatura:02/12/2019. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO–DIRETORPRESIDENTE
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