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Art.1°. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no §5° do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 
6° da emenda Constitucional 41/2003, e artigos 20 e 42 
da Lei Municipal n° 997/2009, alterada pelas Leis 
Municipais n° 1256/2012 e n°1534/2018, à servidora 
JANILDA ALMEIDA DE LIMA, matrícula 7683, 
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II, 
Classe 4, Nível II, Referência F, lotada na Secretaria de 
Educação – SEDUC, com proventos integrais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art.3°. O reajuste da renda mensal na Inatividade dar-se-
á na forma do artigo 51 da lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 09 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                          
PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA 
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DECRETO N°7253/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria n° 00228.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art.1°. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5° do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6° 
d a  e m e n d a
Constitucional 41/2003, e artigos 20 e 42 da Lei Municipal 
n° 997/2009, alterada pelas Leis Municipais n° 
1256/2012 e n°1534/2018, à servidora VIGORVINA 
MARIA DE AZEVÊDO, matrícula 7857, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor I, Classe 4, 
Nível I, Referência E, lotada na Secretaria de Educação – 

DECRETO N° 7244/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Administrativo n° 00189.07.10.377.2018 e processo 
de aposentadoria n° 00040.17.1803-11/2017

RESOLVE

Art.1°. Alterar, a partir de 16 de dezembro de 2019, a 
composição dos proventos de aposentadoria concedida 
por meio de Decreto 6731/2017b de 31 de maio de 2017 e 
da Portaria n° 104/2017 de 01 de junho de 2017, à 
servidora ALIETE SANTANA DA PURIFICAÇÃO, 
matrícula n°4045, retificando de E para H a referência do 
cargo, passando a Renda Mensal na Inatividade a ser 
fixada em R$ 6.603,90 (seis mil, seiscentos e três reais e 
noventa centavos).

Art.2°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 11/06/2017, data 
da publicação dos respectivos atos no Diário Oficial do 
Município, limitando-se o pagamento dos direitos 
pecuniários à data do requerimento de revisão 
(18/09/2018), 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                        

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA  
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DECRETO N° 7252/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria n° 00165.07.10.390.2019

RESOLVE

DECRETOS



SEDUC, com proventos integrais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
5 . 3 8 8 , 7 8  ( c i n c o  m i l ,  t r e z e n t o s  e  
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos), conforme 
demonstrativo de cálculo.

Art.3°. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art.51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 09 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                           
PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA                                                                           
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DECRETO N° 7254/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria n° 16692.14.1368-14/2014.

RESOLVE

Art.1°. Conceder a APOSENTADORIA POR 
INVALIDEZ, com fundamento no artigo 40, § 1° inciso I 
da Constituição Federal de 1988 e art. 1° da Lei 
10.887/2004, combinado com os artigos 16 e 45 da Lei 
Municipal 997/2009, alterada pelas Leis Municipais n° 
1256/2012 e n° 1534/2018, a servidora TEREZA 
TAVARES MIRANDA DE OLIVEIRA, matrícula 9710, 
nível I, referência B, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Agente Comunitário de Saúde – SESAU, com 
proventos proporcionais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 724,00 
(setecentos e vinte e quatro reais), constituído do valor 
de R$ 233,29 (duzentos e trinta e três reais e vinte e nove 
centavos) referente a 30% (trinta por cento) da média dos 
salários de contribuições até o mês de abril de 2014 e R$ 
490,71 (quatrocentos e noventa reais e setenta e um 
centavo) da complementação do salário mínimo, 
conforme demonstrativo de cálculo, devendo os efeitos 
do presente ato retroagirem a 15/05/2014, data de 
expedição do laudo médico.

Art.3°. Tendo em vista o quanto disposto no §2° do 
art.201 da Constituição Federal, os proventos 
observarão o valor do salário mínimo vigente .

Art.4°. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art.50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

Art.5°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-BA, 09 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO                     

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DECRETO N°7255/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria n° 00294.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art.1°. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5° do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6° 
da emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal n° 997/2009, alterada pelas Leis Municipais n° 
1256/2012 e n°1534/2018, à servidora TATIANA MARIA 
DAMASCENO AZEVÊDO, matrícula 7855, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor II, Classe 4, 
Nível II, Referência E, lotada na Secretaria de Educação 
– SEDUC, com proventos integrais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
2.963,82 (dois mil, novecentos e sessenta e três reais e 
oitenta e dois centavos), conforme demonstrativo de 
cálculo.

Art.3°. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art.51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 09 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                          
PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

                           

DECRETO Nº 7256/2020

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 
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Aposentadoria nº 00225.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 1º, inciso III, alínea 
“a” do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, 
combinado com o artigo 1º da lei Federal 10.887/2004 e 
de acordo com o disposto nos artigos 18 e 20 da Lei 
Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis Municipais n° 
1256/2012 e n° 1534/2018, à servidora LEILA MÁRA 
AMORIM DA SILVA, matrícula 9140, ocupante do cargo 
de provimento efetivo de Professor I, 40H, Classe 4, Nível 
I, Referência E, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais com base na média dos 
salários de contribuição.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
3.219,24 (três mil, duzentos e dezenove reais e vinte e 
quatro centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, não possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-BA, 09 de Janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

                                                

DECRETO N°7257/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria n° 00150.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art.1°. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5° do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6° 
da emenda Constitucional 41/2003, e artigos 20 e 42 da 
Lei Municipal n° 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
n° 1256/2012 e n°1534/2018, à servidora DEBORA 
GOMES VASCONCELOS, matrícula 7606, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Professor II, Classe 4, 
Nível II, Referência F, lotada na Secretaria de Educação – 
SEDUC, com proventos integrais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art.3°. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-se-
á na forma do art.51 da Lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-Ba, 09 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                          
PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DECRETO N°7258/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria n° 00186.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art.1°. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5° do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6° 
da emenda Constitucional 41/2003, e artigos 20 e 42 da 
Lei Municipal n° 997/2009, alterada pelas Leis Municipais 
n° 1256/2012 e n°1534/2018, à servidora CLAUDENICE 
RODRIGUES DOS SANTOS, matrícula 8101, ocupante 
d o  c a r g o  d e  p r o v i m e n t o  e f e t i v o  d e
Professor II, Classe 4, Nível II, Referência F, lotada na 
Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 
integrais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
7.172,70 (sete mil, cento e setenta e dois reais e setenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art.3°. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade dar-
se-á na forma do artigo 51 da Lei Municipal 997/2009 e 
suas alterações, possuindo paridade com o servidor 
ativo.

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

Camaçari-Ba, 09 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                          
PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO
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DECRETO N°7263/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no Processo 
de Aposentadoria n° 00274.07.10.390.2019.

RESOLVE

Art.1°. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no §5° do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6° 
da emenda Constitucional 41/2003, e artigos 20 e 42 da 
Lei Municipal n° 997/2009, alterada pelas Leis 
Municipais n° 1256/2012 e n°1534/2018, à servidora 
LUCIMAR RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, 
matrícula 7284, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor II, Classe 4, Nível II, Referência H, lotada na 
S e c r e t a r i a  d e  E d u c a ç ã o  –  S E D U C ,  c o m
proventos integrais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.728,04 (seis mil, setecentos e vinte e oito reais e quatro 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art.3°. O reajuste da renda mensal na Inatividade dar-se-
á na forma do artigo 51 da lei Municipal 997/2009 e suas 
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.

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

Camaçari-Ba, 14 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA                          
PREFEITO

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº. 
407 de 30 de agosto de 1998, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
01048.11.02.880.2019,

RESOLVE

CONCEDER A VANTAGEM PESSOAL ,  A 
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, para o (a) servidor 
(a) GEORGINA DA CONCEIÇÃO SANTOS DA 
COSTA, matricula nº 7619, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de Professora II, lotado 
(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, a título do 
exercício em função de confiança de Vice-Diretora de 
Unidade Escolar, símbolo FCE-III-A, à sua 
remuneração, a partir da exoneração do cargo de 
provimento temporário, em 20 de agosto de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

DECRETO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE CAMAÇARI, 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal, 
consoante o disposto no artigo 86 da Lei Municipal nº. 
407 de 30 de agosto de 1998, que reorganiza o 
Estatuto dos Servidores Público Municipais e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
02161.11.02.880.2019,

RESOLVE

CONCEDER A VANTAGEM PESSOAL ,  A 
GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, para o (a) servidor 
(a) ITAMAR ESTEVES DOS SANTOS, matricula nº 
8744 ,  ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Professora II, lotado (a) na 
Secretaria da Educação - SEDUC, a título do exercício 
em função de confiança de Diretor de Unidade 
Escolar, símbolo FCE-II-A, à sua remuneração, a 
partir da exoneração do cargo de provimento 
temporário, em 03 de setembro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
                                 

                                                                          

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 000769/2019
 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, que dispõe sobre 
o plano de carreira, cargos e vencimentos dos servidores 
públicos do quadro de provimento efetivo da 
administração direta do município de Camaçari, e 
Decreto Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
03482.11.02.904.2019,

                                         RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) VAILTON DE  BARROS 

SANTOS, matricula nº 61647, lotado (a) na Secretaria da 

Saúde - SESAU, de TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

NÍVEL I para TÉCNICO EM ENFERMAGEM NÍVEL II, 

com data retroativa a0 5 DE NOVEMBRO DE 2019.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE DEZEMBRO 
DE 2019.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DA SAUDE 

PORTARIA Nº 2/2020
DE 10 DE JANEIRO DE 2020

Instaura Processo administrativo Disciplinar 
e Compõe Comissão Processante/ 
Sindicante para apuração de possíveis 
i r r e g u l a r i d a d e s  a d m i n i s t r a t i v a s  
relacionadas ao Processo 02035.11.02. 
497.2016.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições,

CONSIDERANDO poss íve is  i r regu lar idades 
administrativas constantes nos autos do processo nº 
02035.11.02.497.2016.

RESOLVE

Art. 1º Instaurar Processo Administrativo Disciplinar e 
Constituir Comissão de Inquérito de acordo com o 
estabelecido no Artigo 176 da Lei Municipal 407/98 com a 
finalidade de apurar possíveis irregularidades 
administrativas constantes dos autos do processo nº 
02035.11.02.497.2016.

Art. 2º Designar os servidores Sara de Andrade Santos – 
Matrícula – 60559, Marineide Alves da Silva –Matrícula – 
63027, Janete da Silva Freitas - Matrícula – 60749, para, 
sob a presidência do primeiro, comporem a Comissão 
Processante/Sindicante para apuração de possíveis 
irregularidades administrativas relacionadas ao 
Processo nº 02035.11.02.497.2016.

Art. 3º A Comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias, a 
partir da publicação deste ato, para a conclusão dos 
trabalhos. 

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE JANEIRO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

Secretário da Administração 

PORTARIA CONJUNTA Nº 002/2020
DE 08 DE JANEIRO DE 2020

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

RESOLVEM
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Art. 1º Redesignar a servidora SHIRLENE MEDEIROS 
DOS SANTOS, cadastro nº 63516, para exercício de 
atividades de relevante interesse no âmbito da Secretaria 
da Fazenda, por mais 12 (doze) meses, em continuidade 
as proposições estabelecidas pela Portaria 001/2019, de 
02 de janeiro de 2020, quais sejam:

a) propor, utilizar e monitorar o planejamento das 
demandas orçadas e contratadas da gestão na 
Secretaria;

b)  realizar a elaboração de documentação técnica para 
contratação de serviços especializados de apoio as 
operações fazendárias.

c) elaborar relatórios de acompanhamento das etapas da 
contratação e execução, subsidiando os dirigentes na 
tomada de decisão e na publicidade das informações 
fazendárias;

d) identificar, validar e indicar, em articulação com a 
Coordenadoria de Tecnologia e Informação, integrante 
da estrutura da SEGOV, as contratações que se 
relacionem a soluções de tecnologia da informação e 
comunicação que viabilizem e otimizem as operações 
fazendárias.

Art. 2º As atividades serão desenvolvidas pela servidora 
no período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 
2020.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE JANEIRO DE 
2020.

JOSÉ GAMA NEVES
Secretário de Governo

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda

PORTARIA N.º 183 / 2019
20 DE DEZEMBRO DE 2019

O SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE, no exercício da competência que lhe 
foi delegada e pelo que confere a Lei Municipal nº 
913/2008, de 03 de setembro de 2008, Decreto de 02 de 
janeiro de 2017, Resolução CEPRAM nº 4.327, de 31 de 
outubro de 2013, alterada pelas Resoluções CEPRAM nº 

4.420, de 27 de novembro de 2015 e CEPRAM Nº 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 nº 02533.22.09.743.2019, de 
04 de novembro de 2019,

RESOLVE:

Art .  1.º  -  Conceder AUTORIZAÇÃO PARA 
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO, válida pelo prazo de 01 
(hum) ano, à UNIQUE GESTÃO EM NEGÓCIOS 
EMPRESARIAIS LDTA, inscrita no CNPJ sob Nº 
32.382.332/0001-74, com sede na

, para implantar empreendimento pluriresidencial, do 
tipo Village, com área total de 12.945,47m², composto de 
4 módulos construtivos, com 60 unidades residenciais, 
localizado Avenida Principal de Itacimirim, Distrito de 
Monte Gordos, Camaçari/BA, na Zona de Expansão 
Controlada - ZEC 2 da Macrozona Urbana de Itacimirim 
MG-ZU.4, conforme Lei Municipal nº 866, de 11/01/2008 
e Lei Municípal nº 913 de 03 de setembro de 2008, e nas 
Zonas B, C e D, da poligonal da APA Lagoas de 
Guarajuba, conforme Resolução N° 387 de 27 de 
feevereiro de 1991. Esta autorização está sendo 
concedida mediante o cumprimento da legislação 
vigente e dos seguintes condicionantes: I – realizar a 
atividade de supressão da vegetação com equipe técnica 
capacitada e obedecendo medidas de segurança, 
portando cópia da Autorização de Supressão da 
Vegetação; II – a supressão de vegetação somente 
poderá ser executada nas áreas inseridas dentro dos 
limites da poligonal dos vértices indicados na projeção 
UTM(X/Y)  SIRGAS 2000:  604667/8606703;  
604761/8606746; 604799/8606656; 604741/8606605; III 
–exclui-se desta autorização a vegetação localizada nas 
áreas verdes do empreendimento, as Áreas de 
Preservação Permanente – APP bem como as demais 
áreas protegidas (APP da Lagoa e 60m da Preamar 
máxima, Zona B da APA Lagoas de Guarajuba); IV – 
apresentar, num prazo de 60 (sessenta) dias o Plano de 
Manejo da Fauna Silvestre, aprovado pelo órgão 
ambiental competente, para área requerida;V – realizar o 
resgate da flora nativa conforme especificação: a) 
plântulas; b) indivíduos com cerca de 50cm de altura; VI – 
produzir e manter 50 mudas, com as plântulas 
resgatadas, e utilizá-las no paisagismo e área verde do 
empreendimento, dando prioridades às espécies 
medicinais;VII – acomodar o subproduto da supressão e 
a serapilheira, em área adequada para processamento 
em composto vegetal orgânico e utilizar, posteriormente, 
no enriquecimento do solo da área verde e na execução 
do projeto de paisagismo; VIII – manter, o máximo 
possível dos coqueiros existentes na área, agregando-os 
ao paisagismo do empreendimento; IX – 

X – a compensação pela supressão de 
vegetação nativa em estágio médio de regeneração deve 
atender ao estabelecido na Lei 11.428/2006, não sendo 
permitida a utilização de áreas protegidas para fins 
compensação de supressão, devendo a requerente 

 Rua Soldado Luiz 
Gonzaga das Virgens, Caminho das Árvores, Salvador – 
BA

empilhar, cubar 
e acomodar na área do empreendimento as toras e 
lenhas (que não forem utilizados na fase de construção 
do empreendimento), nos limites do imóvel e procurar 
orientação da CPA/SEDUR sobre o destino a ser dado a 
este material;

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quarta-feira
15 de Janeiro de 2020 - Ano XVII
Nº 1332 - Pagina. 06 de 19

S
E

D
U

R

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E MEIO AMBIENTE



proceder a averbação da área na matrícula do imóvel a 
ser suprimido, conforme Decreto Nº 5.300, de 7 de 
dezembro de 2004, e responsabilizar-se por sua 
manutenção; XI – a compensação pela supressão da 
vegetação em estágio inicial dar-se-á pela doação de 100 
mudas de espécies da restinga, o local e as 
especificações do plantio serão definidos pela 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental – 
CPA/SEDUR; XII – todos os indivíduos da espécie 
Syagrus coronata que ocorrerem na poligonal da 
supressão de vegetação do empreendimento deverão 
ser quantificados e transplantados, conforme Lei nº 
13.908/2018, após a execução do transplantio enviar à 
CLA/SEDUR relatório informando a localização 
georreferenciada dos indivíduos transplantados; XIII – 
dar ciência do início dos trabalhos de supressão de 
vegetação à CLA/SEDUR; XIV atender as 
condicionantes estabelecidas na Anuência para 
Supressão de Vegetação Nativa do Bioma Mata Atlântica 
emitida pelo INEMA; atender aos parâmetros 
urbanísticos/ambientais vigentes e demais disposições 
contidas nas normas e regulamentos administrativos 
deste Município, conforme estabelecido na Análise de 
Orientação Prévia de Projeto Nº 015/2018 de 
26.03.2018, emitida por esta SEDUR; XVI –após o 
término das atividades de supressão, deverá ser 
encaminhado à CLA/SEDUR, no prazo de 30 (trinta) dias, 
relatório conclusivo sobre as atividades realizadas, 
contendo registros fotográficos da vegetação 
efetivamente suprimida e a comprovação da utilização do 
material vegetal, da destinação do material lenhoso, do 
afugentamento da fauna e do resgate da flora.

O rendimento de material lenhoso foi estimado 
em 6,26m³.

Os produtos e subprodutos originados de 
atividade autorizada deverão ser aproveitados, conforme 
estabelecido no Art. 115 da Lei N.º 10.431/2006, 
sujeitando-se o transporte ao Art. 144 da mesma.

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE

LUCIANO DO LAGO VICTORIA
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE

 – 

XV – 

Art. 2° - 

Art. 3º - 

Art. 5° - O não atendimento dos condicionantes acima 
implicará o cancelamento desta ASV.

Art. 6° - Esta Autorização, bem como, cópias dos 
documentos re la t ivos ao cumpr imento dos 
condicionantes acima citados, deverão ser mantidos 
disponíveis à fiscalização da SEDUR. 

Art. 7º –Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D O  S E C R E T Á R I O  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 20 DE DEZEMBRO DE 2019.

GENIVAL SEIXAS GRAÇA

CONTRATO N.º 0487/2019

Contrato de aquisição que entre si celebram 
a SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa BARRETOS 
I N D Ú S T R I A  E  C O M É R C I O  D E  
CONFECÇÕES LTDA-ME.

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 BARRETOS INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME, com sede à 
Rua Machado Monteiro, 177, Uruguai, Salvador - 
Bahia, CEP: 44.455-160, telefone (71) 3242-
4590/98710-4590, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
03.890.627/0001-53, representada neste ato pela Srª. 
CLEONICE OLIVEIRA SANTOS,  inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n° 726-274.175-68, 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 0318/2018 e o descrito no Edital e seus Anexos e que 
se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 
de julho de 2002, e legislação pertinente, e 
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os 
termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante, independente de transcrição, 
os documentos:

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 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS
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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$ 38.828,40 (trinta e 
oito mil, oitocentos e vinte e oito reais e quarenta 
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 
econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
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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.

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

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.

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:

I. Designar de sua estrutura administrativa um preposto 
permanentemente responsável pela perfeita execução 
dos serviços, inclusive para atendimento de emergência;
II. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo 
com as especificações técnicas constantes do 
instrumento convocatório e do presente contrato, nos 
locais, dias, turnos e horários determinados;
III. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a 
supervisão, direção e recursos humanos para execução 
completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
IV. 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;
V. Promover por sua conta e risco o transporte dos 
equipamentos, materiais e utensílios necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato;
VI. 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;
VII .  Comunicar ao CONTRATANTE qualquer 
anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços;
VIII. Atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade dos serviços executados, providenciando sua 
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
IX. 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;
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X. 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;
XI. 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;
XII. 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;
XIII. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças 
e alvarás junto às repartições competentes, necessários 
à execução dos serviços;
XIV. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as 
taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre 
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do 
presente contrato;
XV. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento 
convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita 
execução deste contrato;
XVI. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a 
legislação;
XVII. Observar a legislação federal, estadual e municipal 
relativa ao objeto do contrato;
XVIII. Executar os serviços sem solução de continuidade 
durante todo o prazo da vigência do contrato;
XIX. Apresentar mensalmente os seguintes documentos:
· certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
tributos federais e à Dívida Ativa da União;
· certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual 
do domicilio ou sede da contratada;
· certidão negativa de débito junto à fazenda municipal do 
domicílio ou sede da contratada;
· certidão negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e as de terceiros;
· certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS/CRF);
· certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
20. Solicitar à Receita Federal do Brasil a exclusão do 
Simples Nacional no prazo previsto no art. 30, § 1º, II, da 
Lei Complementar 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 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
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:

a) Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

b) Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos:

· até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor global do 
contrato;

· 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;
· 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.

c) Suspensão nos prazos abaixo definidos:

· de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

· de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal.

d) Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:

· não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%;

· paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%;

· adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%;
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· entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: 
multa de 20% e rescisão contratual;

· executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%.

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta.

§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 05 
(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes 
nas suspensões elencadas nos incisos III e IV desta 
Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração.

§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente.

§ 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS 
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.

§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente.

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
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.

§ 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, 
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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

CLEONICE OLIVEIRA SANTOS
CONTRATADA

CONTRATO N.º 0489/2019

Contrato de aquisição que entre si celebram 
a SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO 
D E  C A M A Ç A R I  e  a  e m p r e s a  
CONFECÇÕES MCB EIRELI-EPP.

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 CONFECÇÕES MCB EIRELI-EPP, 
com sede à ROD. BR, 376, KM 214, S/N, PQ IND. 
DOMINGOS MASSA, CENTRO, JANDAIA DO SUL – 
PR, CEP: 86.900-000, telefone (43) 3432-4905, inscrita 
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério 
da Fazenda sob o n° 18.381.449/0001-02, representada 
neste ato pela Srª. PAULO ROGÉRIO KRUGER,  inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 040.746.209-01, 
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 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0319/2018 e o descrito no Edital e seus Anexos e que 
se regerá pelo disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 
de julho de 2002, e legislação pertinente, e 
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os 
termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante, independente de transcrição, 
os documentos:

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$ 7.280,00 (sete mil 
duzentos e oitenta reais), entendido este como preço 
justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto, conforme cópia da proposta da CONTRATADA 
anexa ao contrato.

§1º REAJUSTAMENTO

I. Durante o período de 12 (doze) meses os preços 
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na 
forma da Lei.

§2º REVISÃO
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I. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma 
da lei, devidamente comprovada e justificada a 
necessidade.

II. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio 
econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

CLÁUSULA 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.

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:

I. Designar de sua estrutura administrativa um preposto 
permanentemente responsável pela perfeita execução 
dos serviços, inclusive para atendimento de emergência;

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.
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II. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo 
com as especificações técnicas constantes do 
instrumento convocatório e do presente contrato, nos 
locais, dias, turnos e horários determinados;
III. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a 
supervisão, direção e recursos humanos para execução 
completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
IV. 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;
V. Promover por sua conta e risco o transporte dos 
equipamentos, materiais e utensílios necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato;
VI. 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;
VII .  Comunicar ao CONTRATANTE qualquer 
anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços;
VIII. Atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade dos serviços executados, providenciando sua 
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
IX. 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;
X. 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;
XI. 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;
XII. 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;
XIII. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças 
e alvarás junto às repartições competentes, necessários 
à execução dos serviços;
XIV. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as 
taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre 
as suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do 
presente contrato;
XV. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento 
convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita 

execução deste contrato;
XVI. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a 
legislação;
XVII. Observar a legislação federal, estadual e municipal 
relativa ao objeto do contrato;
XVIII. Executar os serviços sem solução de continuidade 
durante todo o prazo da vigência do contrato;
XIX. Apresentar mensalmente os seguintes documentos:
· certidão conjunta negativa de débitos relativos a 
tributos federais e à Dívida Ativa da União;
· certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual 
do domicilio ou sede da contratada;
· certidão negativa de débito junto à fazenda municipal do 
domicílio ou sede da contratada;
· certidão negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e as de terceiros;
· certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS/CRF);
· certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
20. Solicitar à Receita Federal do Brasil a exclusão do 
Simples Nacional no prazo previsto no art. 30, § 1º, II, da 
Lei Complementar 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 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
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:

a) Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

b) Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos:

· até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor global do 
contrato;
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· 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;
· 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.

c) Suspensão nos prazos abaixo definidos:

· de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;

· de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal.

d) Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo 
causado à Administração Pública Municipal, quando:

· não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%;

· paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%;

· adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%;

· entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: 
multa de 20% e rescisão contratual;

· executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%.

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta.

§ 2º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 05 
(cinco) anos, quando o licitante incorrer por duas vezes 
nas suspensões elencadas nos incisos III e IV desta 
Cláusula e/ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 3º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 

cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração.

§ 4º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente.

§ 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS 
RESPONSABILIDADES
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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 
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.

§ 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

PAULO ROGÉRIO KRUGER
CONTRATADA

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
COMODATO DE BEM IMÓVEL QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE CAMAÇARI.  DO 
OBJETO:  O presente Termo Aditivo tem por escopo 
prorrogar por mais 24 (vinte e quatro) meses a vigência 
do CONTRATO DE COMODATO DE BEM IMÓVEL. DO 
PRAZO: O prazo de prorrogação do instrumento original 
será de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do dia 
01 de janeiro de 2020 até 01 de janeiro de 2022.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e de seus Termos Aditivos, não 
modif icadas por  este  Instrumento.   DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 09 de dezembro 2019.  
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 
NEURILENE MARTINS RIBEIRO. SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO. VANDA NUNES DO 
ROSÁRIO.  ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE 
CAMAÇARI. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO AO 
CONTRATO Nº 337/2019.  CONTRATANTE:  
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA:  
EMPRESA RODRIGO DONOLA-ME. DO OBJETO:  
Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula 
QUINTA – DOS PRAZOS CONTRATO Nº 337/2019, 
originalmente firmado em 08 de Julho de 2019, cujo 
objeto encontra-se descrito na cláusula anterior.  DA 
VIGÊNCIA: Diante da excepcionalidade apresentada  
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
120 (cento e vinte dias) a contar  a partir de 05 de 
Novembro de 2019, passará a viger até  04  de Março de 
2020.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato originário e dos posteriores Termos Aditivos, 
não modificadas por este Instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 05 de Novembro de 2019.  MARCIA 
NORMANDO TUDE. MUNICÍPIO.  EMPRESA 
RODRIGO DONOLA-ME. CONTRATADA. 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
238/2018.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA TERRA 
PROJETOS, TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL 
LTDA.   DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 
238/2018, originalmente firmado em 25 de Junho de 
2018, cujo objeto é o supracitado.  DO PRAZO: O 
contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 
05 (cinco) meses, de modo que a partir de 03 de Janeiro 
de 2020, passará a viger até 03 de Junho de 2020. DO 
SALDO REMANESCENTE: 

 DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário e dos 

O presente termo terá como 
referência o valor remanescente de R$ 520.833,54 
(quinhentos e vinte mil, oitocentos e trinta e três reais e 
cinquenta e quatro centavos). 
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posteriores Termos Aditivos não modificadas por este 
Instrumento.  DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 16 de 
Dezembro de 2019. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOU ZA.  MU N IC ÍP IO .  TER R A PR OJETOS,  
TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. 
CONTRATADA. 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 
223/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: VANDERSON DA SILVA 
OLIVEIRA- ME”.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Terceira do Contrato n° 
223019;  DO ACRÉSCIMO: Tendo em vista a 
necessidade de acréscimo de itens, na forma da planilha 
anexa, fica, através do presente Termo Aditivo, acrescido 
o valor de R$ 35.649,60 (trinta e cinco mil, seiscentos e 
quarenta e nove reais e sessenta centavos), 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
do contrato. Deste modo, o valor global do mesmo 
passará a ser na ordem de R$ 178.248,00 (cento e 
setenta e oito mil, duzentos e quarenta e oito reais);  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termos aditivos, as quais não foram 
modificadas por este instrumento. DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 14 de novembro de 2019. ANDRÉA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA. MUNICÍPIO.  
VA N D E R S O N  D A S I LVA O L I V E I R A -  M E .  
CONTRATADA.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
408/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA DP BARROS 
PAVIMENTAÇÃO E  CONSTRUÇÃO LTDA.   
ALTERAÇÃO DA METAFÍSICA: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a planilha orçamentária integrante 
do Contrato nº 408/2019, cujo objeto é o supracitado, 
passando a prevalecer as informações constantes da 
planilha anexa, que passa a fazer parte integrante do 
pacto em questão. Destaca-se que a metafísica teve 
um decréscimo na ordem de 1,29% (um vírgula vinte 
e nove por cento), conforme planilha anexa.  DO 
PREÇO: Em virtude da alteração da planilha 
orçamentária acima ajustada, fica também alterada a 
CLÁUSULA TERCEIRA do Contrato acima descrito, de 
modo que o valor global do contrato que era na ordem de 
R$ 86.239.351,07 (oitenta e seis milhões, duzentos e 
trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e um reais e 
sete centavos) passará a ser de R$85.132.469,25 
(oitenta e cinco milhões, cento e trinta e dois mil, 
quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco 
centavos).  Fica mantida a forma de pagamento prevista 
no bojo do contrato original.  Nenhuma nova despesa 
está sendo criada com o presente termo aditivo, devendo 
todos os custos do contrato serem suportados pela 
dotação orçamentária já existente e já declarada 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, 19 de 
Dezembro de 2019. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICÍPIO. DP BARROS PAVIMENTAÇÃO E 
CONSTRUÇÃO LTDA. CONTRATADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0139/2019 (APÓLICE DE SEGURO N° 0531 04 
9302811) .  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA PORTO 
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato nº 0139/2019, firmado 
originalmente em 31 de janeiro de 2019, cujo objeto é o 
supraindicado.  DO PRAZO: O contrato descrito na 
cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) 
meses, a partir de 31 de janeiro de 2020, passando a 
viger até 31 de janeiro de 2021.  DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, no valor 
global de R$4.181,79 (quatro mil, cento e oitenta e um 
reais e setenta e nove centavos), o qual permanece 
inalterado e proporcional ao período ora aditado.  Fica 
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original.  Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta da Ação 4045; Elemento de 
Despesa 33.90.39.00 e Fonte 0100.000. – 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, 11 de novembro de 2019.  
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA. 
MUNICÍPIO. PORTO SEGURO COMPANHIA DE 
SEGUROS GERAIS. SEGURADORA

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
265/2018.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA ROBLE 
SERVIÇOS LTDA.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 
265/2018; DO PRAZO: O contrato descrito na cláusula 
anterior fica prorrogado por 06 (seis) meses, de modo 
que a partir de 16 de Janeiro de 2020, passará a viger até 
16 de Julho de 2020.  DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário e dos posteriores 
Termos Aditivos não modificadas por este Instrumento, 
renunciando, expressamente, à aplicação do reajuste 
previsto na Cláusula Terceira, § 1º, II, do Contrato nº 
265/2018. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 17 de 
Dezembro de 2019. NEURILENE MARTINS RIBEIRO. 
M U N I C Í P I O .  R O B L E  S E R V I Ç O S  LT D A .  
CONTRATADA.

RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA
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O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI torna público, para 
conhecimento dos interessados que foi DESERTA a 
s e s s ã o  d o  P R E G Ã O  N . º  0 2 4 3 / 2 0 1 9  
(ELETRONICO) – COMPEL, aberta no dia 
06/12/2019, cujo objeto é 

 . Thatiana 
Campos Dacttes – Pregoeira da COMPEL. 
Camaçari, 

Registro de Preço para 
aquisição de materiais, equipamentos (ebulidor, 
fervedor, aspirador auricular, ponta de aspiração, 
especulo auricular, especulo nasal, cuba rim, 
cureta, estilete, pinça hartmann, pinça lucae, 
conjunto oto-oftalmoscópio, especulo descartável, 
jogo de especulo, fotóforo) para atender as 
necessidades da Unidade da Policlínica e Centro de 
Imagem do município de Camaçari-BA.

06 de dezembro de 2019.

PORTARIA Nº 008/2020 
DE 14 DE JANEIRO DE 2020

“Modifica e Regulamenta o fluxo 
viário do Trânsito e Transporte 
Coletivo, no Bairro dos Quarenta e 
Seis, na Avenida Rio Camaçari.”

O  D I R E TO R - S U P E R I N T E N D E N T E  D A 
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E 
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas 
nos termos da Lei Orgânica do Município de 
Camaçari, Lei nº 407, de 30 de agosto de 1998; Lei 
nº 730, de 18 de maio de 2006; Lei nº758, de 31 de 
outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de janeiro de 
2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 2007, Lei nº 
1.143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1.144, de 18 
de março de 2011; Lei nº 1.271, de 24 de julho de 
2013, 

Considerando as atr ibuições gerais da 
Superintendência de Trânsito e Transporte 
Público-STT do Município de Camaçari, conforme 
disposição expressa contida incisos I, II, III e VI, do 
art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Lei 
Federal nº. 9.503/1997), na qualidade de Órgão 
Executivo de Trânsito;

RESOLVE:
  
Art. 1º - Regulamentar a rota de desvio na Avenida 
Rio Camaçari para veículos do Transporte Coletivo 
e fluxo viário do trânsito sentido Camaçari de 
Dentro e sentido oposto para a Praça do Quarenta 
e Seis, em função das obras de construção de três 
pontes: Ponte da Rua Belmonte, Ponte da Rua 
União (Prainha) e Ponte da Avenida Rio Camaçari  
ficando da seguinte forma:

I – Fica bloqueado provisoriamente o tráfego de 
veículos na Ponte localizada na Rua Belmonte, 
entre a Avenida Rio Camaçari e a Rua Bom Jardim, 
enquanto durar a obra, com devida sinalização

a) Veículos que vem pela Rua Belmonte, sentido 
Bairro de Camaçari de Dentro, deverão seguir pela 
Avenida Luiz Gonzaga até a Praça do Quarenta e 
Seis, convergindo a esquerda na Avenida Eixo 
Urbano até a passagem de nível no Centro 
Comercial de Camaçari (CCC-Feira), acessando a 
Rua Costa Pinto, Rua Duque de Caxias, Avenida 
Dr. Manoel Mercês (Antiga Raidal B), Avenida 
Camaçari, Avenida 28 de Setembro (Antiga Radial 
A) até o cruzamento com a Avenida Concêntrica, 
acessando a Avenida Rio Camaçari seguindo o 
trajeto normal.

b) Os Veículos que trafegavam pela Ponte da Rua 
Belmonte sentido Phoc II deverão seguir pela 
Avenida Rio Camaçari, Avenida Concêntrica, 
Avenida 28 de Setembro, Avenida Rua Duque de 
Caxias, Avenida Eixo Urbano, Praça do Quarenta e 
Seis e Avenida Luiz Gonzaga.

II – Fica bloqueado o provisoriamente o trafego de 
pedestre na ponte da Rua União (Prainha) para a 
Rua da Bandeira, enquanto durar a obra, com 
devida sinalização

III – Fica bloqueado provisoriamente o acesso a 
Praça dos Quarenta e Seis pela Avenida Rio 
Camaçari, após o início das atividades da obra na 
Ponte, no sentido Bairro Dois de Julho e no sentido 
oposto, enquanto durar a obra. Os veículos 
deverão seguir o trajeto descrito no item I, letras a) 
e b), e os veículos do Transporte Coletivo deverão 
atender ao público, devendo ser cumprido os 
itinerários seguintes:

a) Linhas: 008.5 – GLEBA E X VIA PHOC X TIR e 
11016 – GLEBA E X AVENIDA OESTE X TIR:

,

;

;
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Essa Portaria entra em vigor a partir da data de 
publicação, revogando todas as disposições em 
contrário. 

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE 
DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 14 DE JANEIRO 
DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

Em conseqüência a VCI deverá alocar mais 02 
(dois) veículos na linha 006 LAMA PRETA X TIR, 
suprindo a alteração das linhas 008.5 e 11016, 
conforme descrito no quadro demonstrativo do item 
III, letra a).

a) Considerações gerais:

1) Os prestadores do serviço deverão utilizar os 
pontos de embarque e desembarque oficiais do 
sistema de transporte de Camaçari;

2) Os ajustes das cartas horárias das linhas 
afetadas pelo desvio itinerário referenciado deverão 
ser encaminhados para analise e aprovação, desta 
Superintendência, até o dia 17/02/2020.
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