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Atos do Poder Executivo
DECRETOS

RESOLVE

DECRETO Nº 7329/2020
DE 06 DE ABRIL DE 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
Aposentadoria nº 00318.07.10.390.2019.
RESOLVE
Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, ao
servidor ADELINO ALVES SANTOS, matrícula 3354,
ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor II,
Classe 4, Nível II, Referência E, lotado na Secretaria de
Educação – SEDUC, com proventos integrais.
Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ R$
6.582,07 (seis mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sete
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.
Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade darse-á na forma do art. 51 da Lei Municipal 997/2009 e suas
alterações, possuindo paridade com o servidor ativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Camaçari-BA, 06 de abril de 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO, com fundamento no
§ 1°, inciso III, alínea “a” do Artigo 40 da Constituição
Federal de 1988 combinado com o artigo 1º da Lei
Federal 10.887/04 e de acordo com o disposto nos
artigos 18 e 45 da Lei Municipal nº 997/2009 e suas
alterações posteriores, ao servidor TADEU MOREIRA
SILVA, matrícula 8674, ocupante do cargo de provimento
efetivo de Professor I, 40H, classe 4, nível I, referência D,
lotado na Secretaria de Educação - SEDUC, com
proventos integrais.
Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$
5.105,25 (cinco mil, cento e cinco reais e vinte e cinco
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.
Art. 3º. O reajuste da Renda Mensal na Inatividade darse-á na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009 e suas
alterações posteriores, não possuindo paridade com o
servidor ativo.
Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Camaçari-BA, 06 de abril de 2020
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO
PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7334/2020
DE 13 DE ABRIL DE 2020
Dispõe sobre a prorrogação de medidas
temporárias de prevenção e controle para
enfrentamento do COVID-19, no âmbito do
Município de Camaçari/BA.

DECRETO Nº 7330/2020
DE 06 DE ABRIL DE 2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de
acordo com as informações constantes no Processo de
Aposentadoria nº 00112.07.10.390.2019.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de
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2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo
coronavírus (COVID-19);
Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus
(2019-nCoV),
Considerando que as medidas de isolamento vêm
apresentando bons resultados, mas que disso não
resulta o completo esvaziamento do processo de
disseminação do COVID-19;
Considerando que a Bahia vem apresentando um
aumento diário de novos casos de COVID-19, com maior
incidência na Região Metropolitana, especialmente a
capital Salvador;
Considerando, por fim, a necessidade de garantir à
população o mínimo acesso a bens e serviços, bem
assim aos comerciantes o exercício de suas atividades,
de forma a não interromper, prematuramente, as
medidas de contenção da disseminação do COVID-19,
via isolamento social;
DECRETA:
Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de
emergência no âmbito do Município de Camaçari, com a
prorrogação, por mais 15 (quinze) dias, do prazo de
aplicação das medidas preventivas imprescindíveis ao
combate do COVID-19 instituídas no Decreto nº 7317, de
30 de março de 2020, conforme disciplina constante dos
artigos subsequentes.
Art. 2º Permanece a orientação para que a população de
Camaçari em recente e/ou atual retorno de viagens
internacionais, em especial atenção para aquelas
localidades com transmissão sustentada do vírus, o
cumprimento das seguintes medidas:

I- Para as pessoas sem sintomas respiratórios,
permanecer em isolamento domiciliar (auto isolamento)
por 07 (sete) dias;
II- Para pessoas com sintomas respiratórios leves,
comunicar à Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica
do Município, a fim de ser orientado sobre providências
mais específicas, através do número telefônico 156;
III- No surgimento de febre, associada a sintomas
respiratórios intensos, a exemplo de tosse e dificuldade
de respirar, buscar atendimento nas unidades de
urgência e emergência.
Art. 3º Os laboratórios públicos ou privados deverão
informar imediatamente ao Sistema de Vigilância
Sanitária Municipal quaisquer casos positivos de
COVID19, através do telefone 156.
Art. 4º As Unidades de Pronto Atendimento Municipais
(UPAS, PAs, 24hs), durante o período de vigência da
Emergência de Saúde (ESPII) deverão garantir o
funcionamento dos serviços de urgência e emergência,
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de forma ininterrupta e sem restrição de qualquer
natureza.
Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde, objetivando
manter os mecanismos necessários para o isolamento
domiciliar da população, deverá adotar as seguintes
medidas:
I - dispensaçao
̃ de medicamentos de uso continuo, em
quantidade suficiente para o respectivo uso por 60
(sessenta) dias;
II – estender a validade das prescrições para uso de
medicamentos, que passará a ser de até 08 (oito) meses;
III – permitir que qualquer pessoa, desde que portando o
documento de identidade do beneficiário do
medicamento, o cartão SUS e a respectiva prescrição
médica, possa fazer a retirada do medicamento, de forma
a dispensar o comparecimento pessoal do beneficiaŕ io;
IV – manter as medidas necessárias à antecipação da
campanha de vacinação para os demais ví r us
respiratoŕ ios (Influenza H1N1, H3N2 e Influenza B),
especialmente para pessoas a partir dos 60 (sessenta)
anos e profissionais de saud
́ e;
Art. 6º Fica prorrogada a suspensão das atividades
educacionais em todos os cursos, escolas, universidades
e faculdades das redes de ensino público e privado, a
serem compensadas nos dias reservados para os
recessos futuros.
Parágrafo Único - A suspensão determinada no caput
inclui o serviço de transporte universitário.
Art. 7º Fica prorrogada a vedação, no âmbito do
Município de Camaçari, ao licenciamento de eventos,
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR,
quando em desconformidade com as disposições deste
decreto.
Art. 8º Fica mantida a vedação à realização de quaisquer
eventos e atividades que envolvam aglomerações e que
não necessitem de licenciamento da SEDUR.
§ 1º A determinação prevista no caput também é aplicável
a atividades e eventos de cunho religioso, científico,
educacional, esportivos, academias, dentre outros.
§ 2º Fica autorizada a realização de velórios, desde que
observado o limite máximo de 50 (cinquenta) pessoas,
podendo, ainda, mediante prévio requerimento à SEDUR
e respeitada a mesma limitação, ser autorizada a
realização de outros eventos e atividades, desde que
qualificados como de extrema necessidade e urgência.
§ 3º Em razão do risco de transmissão, fica proibida a
realização de velório para pacientes
confirmados/suspeitos da COVID-19, conforme manual
de orientação do Ministério da Saúde (https://www.
saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejocorpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf), o qual
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Art. 9º Os Órgãos da Administração Pública e os
estabelecimentos privados que

§ 7º No âmbito da SESAU e SEDES, eventual alteração
da metodologia e escala de trabalho dependerá de prévia
análise pelo respectivo Secretário Municipal, de forma a
garantir a prestação dos serviços públicos com a máxima
eficiência no combate a pandemia do COVID-19.

mantiverem funcionamento deverão determinar o
aumento da frequência de limpeza dos banheiros,
corrimãos, portas, maçanetas e móveis dos ambientes
comuns, além de providenciar a disponibilização de
álcool em gel nas áreas de circulação.

§ 8º Os servidores que, eventualmente, encontrem
dificuldade de cumprir o quanto disciplinado neste
Decreto devem procurar sua chefia imediata, para que as
orientações e alternativas sejam passadas, de forma a
garantir a prestação dos serviços essenciais à população.

§ 1º No âmbito da Administração Direta e Indireta,
mantém-se a interrupção das atividades presenciais nos
órgãos públicos municipais cujos serviços sejam
considerados não essenciais, período em que os agentes
públicos prestadores desses serviços ficarão em regime
de teletrabalho ou de sobreaviso.

§ 9º A Secretaria de Governo deverá revisar e promover
as eventuais adaptações que se revelem necessárias à
efetivação do quanto disciplinado neste Decreto,
especialmente no que se refere à divulgação dos canais
de atendimento dos órgãos municipais que instituem a
modalidade teletrabalho, de forma a garantir o mais
amplo acesso possível da população aos serviços
públicos, durante o período de combate a pandemia.

deve ser observado pelos serviços funerários municipais
em seus protocolos.

§ 2º São considerados serviços essenciais os prestados
pelas Secretarias Municipais de Saúde (SESAU) e de
Assistência Social (SEDES), dentre outros prestados
pelas demais Secretarias, os quais deverão manter o
funcionamento normal ou mesmo intensificar suas
atividades, na forma a ser disciplinada internamente, pela
respectiva chefia imediata.
§ 3º Para os demais serviços, não essenciais, deverá ser
instituído, sempre que possível, o regime de teletrabalho,
no curso do período de emergência, a critério e nas
condições definidas pelo titular dos órgãos e entidades
do Poder Executivo, para servidores cujas atribuições,
por sua natureza e meios de produção, permitam a
realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço
público.
§ 4º O agente público em sobreaviso ou no exercício de
teletrabalho poderá ser convocado para retorno ao
trabalho presencial a qualquer momento e a critério do
Poder Executivo.
§ 5º Para os fins deste decreto, considera-se:
I – sobreaviso: os casos em que o servidor não exercerá
as suas atividades, que ficarão sobrestadas até
convocação;
II – teletrabalho: o regime de trabalho em que o servidor
público executa, em caráter contínuo, parte ou a
totalidade de suas atribuições fora das dependências
físicas das unidades do respectivo órgão ou entidade de
lotação, por meio da utilização de tecnologias de
informação e comunicação.
§ 6º Ressalvadas as SESAU e SEDES, as Secretarias
Municipais deverão manter o servidor público que se
enquadre em grupo de risco (idosos, gestantes e
pessoas com doenças crônicas pré-existentes e que
tenham recomendação médica para tanto) no exercício
de suas atividades laborais em regime de teletrabalho,
ficando a chefia imediata responsável pela adoção das
medidas necessárias a viabilização desta orientação.
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Art. 10 Fica prorrogada a suspensão do funcionamento
do Comércio Local, inclusive nos Shopping Centers,
Restaurantes, Bares, Centros Comerciais e demais
estabelecimentos correlatos;
§ 1º Ficam excluídos da suspensão de atividades
determinada no caput os estabelecimentos que tiverem
por atividade a prestação de serviços e comercialização
de produtos essências, conforme abaixo listado:
I – produção, distribuição e comercialização de
medicamentos, produtos de higiene e alimentos;
II – assistência médica e hospitalar;
III – tratamento e abastecimento de água;
IV – geração, transmissão e distribuição de energia
elétrica;
V – coleta e tratamento de lixo e esgoto;
VI – serviços de segurança privada;
VII – imprensa;
VIII – serviços de telecomunicação;
IX – processamento de dados ligados a serviços
essenciais;
X – serviços de manutenção de elevadores e outros
equipamentos essenciais;
XI – clínicas veterinárias em regime de emergência e para
vendas de raçoes e medicamentos;
XII – serviços funerários;
XIII – serviços de higienização e lavanderias;
XIV – serviços bancários, inclusive nas agências
instaladas em Shopping Centers;
XV – serviços de comercialização de gêneros
alimentícios quando prestados por meio da entrega de
comida em casa - delivery;
XVI – postos de combustíveis e lojas de conveniências,
devendo ficar ventiladas;
XVII – lojas de material de construção e prevenção de
incêndio, para aquisição de produtos necessários à
execução de serviços urgentes, por meio de entrega em
domicílio e/ou por meio do funcionamento das lojas com
redução do números de funcionários em 50% e adoção
das medidas de prevenção, como disponibilização do
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álcool em gel, controle do número de pessoas em suas
dependências e organização de filas de atendimento e
pagamento, de forma a sempre manter uma distância
mínima de 1 metro entre os clientes;
XVIII – a comercialização de bens não essenciais,
exclusivamente por meio da modalidade entrega em
domicílio (delivery), desde que observadas as medidas
de prevenção, dentre elas a utilização de máscara pelos
entregadores e higienização das mãos com álcool em gel
antes de manusear os produtos;
XIX – oficina de automóveis, para a realização de
serviços urgentes, com a adoção das medidas de
prevenção como disponibilização do álcool em gel e
controle do número de pessoas em suas dependências.
§ 2º Os Centros Comerciais do Municip
́ io deverao
̃ respeitar
a regra prevista no caput, ressalvando-se o funcionamento
dos boxes que se destinam à comercializaçao
̃ de gêneros
alimentícios, não sendo devido o pagamento dos
correspondentes preços pub
́ licos aplicav́ eis enquanto
perdurar a proibiçao
̃ determinada.
§ 3º As agências bancárias e lotéricas devem limitar o seu
funcionamento presencial apenas para os serviços
considerados essenciais, adotando, ainda, todas as
medidas de orientação e organização de seus clientes, para
que sejam respeitados os procedimentos de higiene e
distanciamento entre as pessoas, enquanto aguardam ou
são atendidas.
§ 4º Ficam interditadas todas as praias do litoral
camaçariense, incluindo as barracas de praia e demais
atividades comerciais nelas exercidas, bem assim as águas
internas do Município, tais como lagoas e rios.
§ 5º O descumprimento das medidas estabelecidas neste
Decreto será caracterizado como infraçao
̃ à legislaçao
̃
municipal e sujeitará o infrator as̀ penalidades e sançoe
̃ s
aplicá v eis, inclusive a cassaç a ̃ o de licenç a de
funcionamento.
Art. 11 – Permanecem suspensos os prazos
administrativos do Município.
§ 1º A suspensão a que se refere o caput aplica-se aos
prazos em curso no âmbito do contencioso administrativo,
incluindo o prazo concedido ao sujeito passivo para
apresentação de reclamação, defesa ou interposição de
recursos.
§ 2º No período disposto no caput não serão realizadas
sessões de julgamento pelo Conselho Administrativo de
Recursos Tributários do Município.
§ 3º A suspensao
̃ dos prazos disciplinada neste artigo nao
̃
se aplica aos prazos no âmbito dos procedimentos
licitatoŕ ios, os quais terao
̃ curso regular, cabendo à Diretoria
de Compras (DICOMP) manter os meios necessaŕ ios ao
acesso as̀ informaçoe
̃ s pelos licitantes, bem assim adotar
as medidas necessárias para a realização das sessões
públicas nos processos licitatórios, respeitando as medidas
de prevenção orientadas pelas autoridades de saúde
pública, especialmente a disponibilização de álcool em gel,
manutenção da distância mínima de 2m (dois metros) entre
os presentes e exigindo a utilização de máscaras por todos,
esta sob a responsabilidade de cada um, individualmente,
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permitindo-se, diante da alegação de falta das máscaras
comercializadas, a utilização de mascaras em modelos
alternativos, nos termos da orientação do Ministério da
Saúde (https://www.saude. gov.br/noticias/agenciasaude/46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-naprevencao-contra-o-coronavirus).
Art. 12 Ficam mantidas as seguintes medidas necessárias
ao enfrentamento da situaçao
̃ de emergência declarada
neste Decreto:
I - fica autorizada a dispensa de licitaçao
̃ para aquisiçao
̃ de
bens e serviços destinados ao enfrentamento da
emergência, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e no art. 4º da Lei no 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020.
II – fica autorizada a requisição de bens e serviços de
pessoas naturais e jurid
́ icas, hipot́ ese em que será
garantido o pagamento posterior de indenizaçao
̃ justa;
III – fica autorizada a realização de credenciamento para
aquisiçao
̃ de bens e serviços destinados ao enfrentamento
da emergência, de múltiplos fornecedores, inclusive
pessoas naturais, assegurada a preferência para aqueles
que ofertarem preços mais vantajosos, nos termos do art.
25, caput, da Lei 8.666/93.
Art. 13 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos deverá
manter as medidas necessárias, inclusive por meio do
redirecionamento de seu pessoal, para a realização do
serviço de desinfecção, com hipoclorito de sódio, dos
logradouros
públicos de grande circulação e próximos às unidades de
saúde, em ação coordenada conjuntamente com a
Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 14 As Secretarias e Órgãos Municipais, em
colaboração aos trabalhos da Secretaria Municipal de
Saúde, deverão permanecer com os trabalhos de
acompanhamento e avaliação sobre as medidas de
prevenção, especialmente sobre aquelas que importem
restrição à liberdade dos cidadãos Camaçarienses, de
forma a possibilitar a sua constante adequação com o grau
de isolamento social exigido no combate à pandemia
COVID-19
Art. 15 A Secretaria Municipal de Governo, por meio de sua
Diretoria de Comunicação, com o apoio técnico da
Secretaria Municipal de Saúde, deverá realizar, em caráter
emergencial, campanhas publicitárias com o objetivo de
disseminar as orientações e precauções adequadas ao
enfrentamento do COVID-19.
Art. 16 Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, ficando revogado o Decreto nº 7317, de 30 de
março de 2020.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI,
EM 13 DE ABRIL DE 2020.
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
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DECRETO Nº 7335/2020
DE 13 DE ABRIL DE 2020
Prorroga os prazos de validade de todas as
licenças urbanísticas e ambientais
expedidas pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
– SEDUR, por mais 180 (cento e oitenta)
dias.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:
Considerando a declaração da situação de Emergência
no Município de Camaçari, conforme Decreto nº 7315, de
20 de março de 2020;
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TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO
CONTRATO Nº 0100/2018 ENTRE A SECRETARIA DE
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E MONALISA
DE LIMA SANTOS AMORIM.
A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia,
representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz Evandro
Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador do R.G nº
00.756.860-66 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº
133.146.705-59, doravante denominada
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o
Contrato nº 0100/2018, conforme Processo nº
0641/2017, que se regerá pela legislação pertinente, lei
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:
INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo
Administrativo nº 0641/2017, Dispensa de Licitação nº
0011/2018.

Considerando, ainda, as medidas de prevenção
instituídas no âmbito Municipal por meio do Decreto nº
7317, de 30 de março de 2020, especialmente com a
interrupção das atividades presenciais disciplinada no
artigo 9º, § 1º,
DECRETA

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
ANTÔNIO FÉLIX, PARQUE VERDE I, CAMAÇARI-BA,
COM A FINALIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE UM
POSTO DE SAÚDE.

Art. 1º. Ficam prorrogados os prazos de validade de
todas as licenças urbanísticas e ambientais (alvarás,
licenças ambientais, AOPs, certidões, dentre outros)
expedidas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente - SEDUR por mais 180 (cento e oitenta)
dias, contados da data de publicação deste decreto.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento
nº 0001/2020, cujo objetivo é a alteração do Disposto na
Cláusula Quinta – DA DOTAÇÃO DAS DESPESAS,
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal
vigente:

Parágrafo único. São objeto da prorrogação prevista no
caput deste artigo, as licenças com data de vencimento
posterior ao dia 20 de março de 2020, data da decretação
da situação de emergência no município.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação, revogando-se as disposições em contrário.
G A B I N E T E D O P R E F E I TO M U N I C I PA L D E
CAMAÇARI, EM 13 DE ABRIL DE 2020.
ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

SESAU

Camaçari, 08 de Abril de 2020.

SECRETARIA DA SAÚDE

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO
CONTRATO Nº 0329/2020
TERMO DE APOSTILAMENTO

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato
pelo Secretário da Saúde, Srº Luiz Evandro Vargas
Duplat, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato
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nº 0329/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA
e a empresa ZULMIRA ALVES SENA, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 11.387.806/0001-09, cujo objeto é a
prestação de serviços de equoterapia para atendimento
a Usuários da Secretaria Municipal de Saúde do
município de Camaçari – Bahia.
Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

Leia-se:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:

Diário Oficial do
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A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de
Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com
sede na Rua Francisco Drumond, s/n.o, Camaçari - BA,
representado neste ato pelo secretário, Sr. ELIAS
NATAN MORAES DIAS, brasileiro, casado, portador do
RG n.º 1.385.521 SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º
197.991.955-00, doravante denominado
CONTRATANTE e MD MATERIAL HOSPITALAR
LTDA, com sede à AVENIDA DE SANTIAGO DE
COMPOSTELA, S/N, PARQUE BELA VISTA,
SALVADOR- BA, CEP: 40.279-150, telefone (71) 30215971/5987, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°
07.294.636/0001-32, representada neste ato pelo Sr.
MARLON MARCOS ARRUDA ARAÚJO, inscrita no
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 044.648.675-29,
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração
foi autorizada no processo administrativo n.º
00201.11.07.611.2018, decorrente de licitação na
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 0180/2018 para
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços
n.º 0105/2019 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
Aquisição de material médido hospitalar, para atender as
Unidades de Saúde do Município de Camaçari-BA,
conforme Anexo I e II do Edital da licitação em epígrafe.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e
condições do Contrato nº 0329/2020.
Camaçari, 07 de abril de 2020.
LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
Secretário da Saúde

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:

CONTRATO N.º 0330/2020
Contrato de aquisição que entre si celebram a
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI e a empresa MD MATERIAL HOSPITALAR
LTDA.

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
O valor global deste contrato é R$ 122.419,00 (cento e
vinte e dois mil quatrocentos e dezenove reais),
entendido este como preço justo e suficiente para a total
execução do presente objeto, conforme cópia da
proposta da CONTRATADA anexa ao contrato.

§1º REAJUSTAMENTO
I. Durante o período de 12 (doze) meses os preços
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na
forma da Lei.

§2º REVISÃO
I. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção
do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma
da lei, devidamente comprovada e justificada a
necessidade.
II. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio
econômico financeiro, será a revisão considerada à
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

CLÁUSULA 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
Secretaria da Fazenda de Camaçari, 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, reiniciandose sua contagem a partir da data em que estas forem
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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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 O prazo de execução deverá ser em conformidade
com o constante no Termo de Referência, Anexo I do
Edital do PREGÃO N.º 0180/2018 - (ELETRÔNICO) COMPEL, mediante emissão da Ordem de Serviços ou
documento equivalente.
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º
8.666/93 e alterações posteriores.
§ 3º As entregas deverão ser realizadas de acordo com o
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste
instrumento.
CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO
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.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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§2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado; e
b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a
regular execução do contrato.
II. Constituem obrigações da CONTRATADA:
1. Designar de sua estrutura administrativa um preposto

permanentemente responsável pela perfeita execução
dos serviços, inclusive para atendimento de emergência;
2. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo
com as especificações técnicas constantes do
instrumento convocatório e do presente contrato, nos
locais, dias, turnos e horários determinados;
3. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a
supervisão, direção e recursos humanos para execução
completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
4. Zelar pela boa e completa execução dos serviços
contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance,
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados
pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às
observações e exigências que lhe forem solicitadas,
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o
contrato;
5. Promover por sua conta e risco o transporte dos
equipamentos, materiais e utensílios necessários à
execução dos serviços objeto do contrato;
6. Manter atualizados os seus dados cadastrais, com a
apresentação de documentos comprobatórios de
mudança de endereços, telefones, composição
societária, endereço dos sócios, contratos sociais e
alterações;
7 . C o m u n i c a r a o C O N T R ATA N T E q u a l q u e r
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
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ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas
após a sua ocorrência;
12. Manter durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação
de faturas e como condição de pagamento, os
documentos necessários;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e
alvarás junto às repartições competentes, necessários à
execução dos serviços;
14. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas
e impostos que 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:
- 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 parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
§1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das
suas responsabilidades contratuais, as quais
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na
Legislação.
§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com
alterações posteriores, sem prejuízo da
responsabilidade civil e criminal.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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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
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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contratações no âmbito do Município até o cumprimento
da penalidade que lhe foi imposta.

resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e
“b” da Lei 8.666/93.

§ 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.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO,
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

§ 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,
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

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:
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;
Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a
termo no processo de licitação, desde que haja
conveniência para a Administração; e
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
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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.

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE

§ 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.

Art. 1º. Revogar na íntegra a Portaria 38/2020, de
04/03/2020, publicada no DOM edição nº1391.
Art. 2º. Designar a servidora Cassia Maria Mota Amorim,
Engenheira Civil, cadastro 831459, CREA 21268-D, CPF
263.870.265-04 para fiscalizar a Prestação de serviços
de consultoria especializada na Elaboração de Estudos e
Projetos Executivos relativos ao Programa de
Urbanização Integrada na Bacia do Rio Camaçari, no
Município de Camaçari - Bahia, conforme contrato
477/2019.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de
abril de 2020
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

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, 19 de março de 2020.
ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

SEINFRA

MARLON MARCOS ARRUDA ARAÚJO
CONTRATADA

SECRETARIA DA INFRAESTRURURA

PORTARIA N° 52/2020
DE 01 DE ABRIL DE 2020
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º. Revogar na íntegra a Portaria 42/2020, de
11/03/2020, publicada no DOM edição nº.1391.
Art. 2º. Designar o servidor Leon Pereira Brito Franco,
Engenheiro Civil, cadastro 831545, CREA 71765-D, CPF
008.310.035-02 para fiscalizar a Consultoria
especializada para Acompanhamento Técnico de Obras
de arte especiais, ajuste de projeto e elaboração de “as
built” no Município de Camaçari, visando o atendimento
aos requisitos relativos à capacidade resistente,
segurança, desempenho em serviço e durabilidade,
conforme previstos nas normas da ABNT, conforme
contrato 295/2020.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de
abril de 2020

PORTARIA N° 51/2020
DE 01 DE ABRIL DE 2020
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Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura
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PORTARIA N° 053/2019
DE 01 DE ABRIL DE 2019
A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari,
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são
conferidas por lei,
RESOLVE
Art. 1º. Revogar na íntegra a Portaria 039/2019, de
07/10/2019, publicada no DOM edição nº 1279.
Art. 2°. Designar o servidor Leon Pereira Brito Franco,
Engenheiro Civil, cadastro 831545, CREA 71765-D, CPF
008.310.035-02 para fiscalizar a execução das obras de
duplicação do viaduto dos trabalhadores, envolvendo
obra-de-arte especial em vigas de concreto prémoldadas protendidas, contenção em terra armada,
alças de acesso com revestimento em cbuq, sistema de
drenagem contemplando método não destrutivo e
recuperação estrutural do viaduto existente, localizado
na cidade de Camaçari - Bahia, conforme contrato
0382/2019.
.
Publique-se e cumpra-se.
Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de
abril de 2020
Joselene Cardim Barbosa Souza
Secretária da Infraestrutura

Considerando o quanto disposto artigo 33 da Lei
Municipal 1554/2018 que versa sobre as calamidades
públicas;
Considerando o reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Camaçari, pela
Assembleia Legislativa da Bahia, na sessão do dia 01 de
abril de 2020,
RESOLVE:
Art. 1° - Estabelece critérios para concessão do Vale
Cesta Básica que fora criado pelo Decreto Municipal nª
7325/2020, em decorrência da situação de calamidade
pública devido à pandemia COVID-19, como forma
alternativa de garantir alimentação aqueles que se
encontra em vulnerabilidade social.
Art. 2º O vale cesta básica será ofertado para pessoas
que se encontrem em vulnerabilidade social, devido às
medidas adotadas para contenção do vírus COVID-19 e
para aqueles que sejam acometidos pela doença.
Art. 3º - O benefício será requerido através do Plantão
Social da SEDES que está regulamentado na Portaria de
nº 03/2020 desta Secretaria.
Art. 4º - O vale cesta será liberado após avaliação técnica
da Gerência dos Benefícios, Coordenação da Proteção
Social Básica – CPSB ou dos técnicos dos CRAS,
conforme art.3º da Portaria nº 03/2020 desta Secretaria.
Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

SEDES

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

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA

GABINETE DA SECRETÁRIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI, EM 09 DE ABRIL DE 2020.
ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 06 /2020
09 DE ABRIL DE 2020

RESOLUÇÃO Nº 08/2020
DE 09 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a concessão do Vale Cesta
Social

Dispõe sobre a Aprovação da Portaria que
dispõe sobre a concessão do Vale Cesta
Básica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO
DA BAHIA, no uso das atribuições que lhes são
conferidas pela Lei Orgânica do Município em
consonância com o Decreto Municipal 7325/2020 e
Art. 33 da Lei 1554/2019.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, no uso da competência que lhe conferem a Lei
Federal n. º 8.742, de 7 de dezembro de 1993, alterada
pela Lei nº 12.435 de 06 de julho de 2011; a Lei Municipal
nº 355 de 01 de novembro de 1996 e alterada pela Lei nº
857 de 17 de janeiro de 2008.

Considerando o que prevê os artigos 1º e 2º do Decreto
Municipal nª 7325/2020 de 02/04/2020;

Considerando: a declaração pública de pandemia em
relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial
de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.
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Considerando: o reconhecimento do estado de
calamidade pública no Município de Camaçari, pela
Assembleia Legislativa da Bahia, na sessão do dia 01 de
abril de 2020,
Considerando: o que prevê os artigos 1º e 2º do Decreto
Municipal nª 7325/2020 de 02/04/2020;
Considerando: a necessidade de discussão e
deliberação dessa Portaria, o CMAS decidiu via meios de
comunicação virtual, onde todos os Conselheiros se
posicionaram, garantindo a continuidade dos Serviços,
na 67ª Sexagésima Sétima Reunião Extraordinária,
realizada virtualmente em 08 de abril de 2020.
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280, aqui denominado CEDENTE e o ESTADO DA
BAHIA, pessoa jurídica de direito público interno, através
da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA, com sede na 5ª Avenida Nº 550, Centro
Administrativo da Bahia - CAB, Salvador, Bahia, Brasil,
CEP: 41.745-004, inscrita no CNPJ sob o n.º
13.937.065/0001-00, neste ato representada pelo titular,
Sr. JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA, devidamente
autorizado pelo Decreto publicado no Diário Oficial do
Estado na edição de 05 de fevereiro de 2019, devorante
denominado CESSIONÁRIO, celebram o presente
Termo de Cessão de Uso de Imóvel, na forma do
presente instrumento e nos termos da Lei Municipal nº
338 de 18 de dezembro de 1995, pelas cláusulas e
condições seguintes:

RESOLVE:
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
Art. 1º – Aprovar por unanimidade a portaria que dispõe
sobre a concessão do Vale Cesta Básica.
Art. 2º –. Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.

SEDUC

Monique Martins Rivas
Vice -Presidente do Conselho Municipal de Assistência
Social de Camaçari – CMAS

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

O presente Termo tem por objeto a Cessão de Uso, a
título gratuito, pelo CEDENTE, do imóvel a seguir
especificado:
1) Unidade Regional SENAI - Camaçari, localizado na
Avenida Leste, Centro, Camaçari-BA – CEP: 42.809-000,
incluindo todos os bens móveis e equipamentos que o
compõem.
PARÁGRAFO ÚNICO – Caberá ao CESSIONÁRIO o
custeio e a realização das obras de conservação e
manutenção das benfeitorias e acessões edificadas no
imóvel enquanto vigente o presente Termo de Cessão de
Uso, bem como a responsabilidade pelos encargos civis,
administrativos e tributários que indicam ou venham a
incidir sobre o bem nos termos do Art. 22 da Lei Municipal
nº 338, de 18 de dezembro de 1995
CLÁUSULA SEGUNDA: DA FINALIDADE

TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI E O ESTADO DA BAHIA.
TERMO DE CESSÃO DE USO N° 002/2020
O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, com sede na Av. do
Contorno, s/n Centro Administrativo, CEP: 42800-000,
Camaçari – Bahia, inscrito no CNPJ(MF) sob o n°
14.109.763/0001-80, neste ato representado pelo
Prefeito Municipal, ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA
SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade n°
04231738-04 SSP-BA, inscrito no CPF(MF) n°
598.837.315-15, a SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO – SEDUC, na qualidade de
INTERVENIENTE, com sede na Av. do Contorno, s/n
Centro Administrativo, CEP: 42800-000, Camaçari –
Bahia, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 30.065.823/000,
neste ato representada pela Secretária Municipal de
Educação, NEURILENE MARTINS RIBEIRO, brasileira,
portadora da cédula de identidade nº 297172999 SSPBA, inscrita no CPF(MF) nº 486.636.705-91, residente e
domiciliada sito à Rua Engenheiro Celso Torres, nº 102,
Apartamento 701, Graça, Salvador-BA – CEP: 40150MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

A cessão de uso ajustada por este instrumento tem por
finalidade a utilização, pelo CESSIONÁRIO, do bem
referido na cláusula anterior, exclusivamente para o
funcionamento da unidade escolar denominada Centro
Territorial de Educação Profissional da Região
Metropolitana.
PARÁGRAFO ÚNICO – O inadimplemento do disposto
no caput da presente cláusula acarretará a automática
extinção da cessão, com a consequente devolução do
imóvel.
CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DO
CEDENTE
O CEDENTE obriga-se a ceder ao CESSIONÁRIO o
direito de uso do imóvel identificado na Cláusula Primeira
do presente objeto.
CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO
CESSIONÁRIO
São obrigações do CESSIONÁRIO:
I. Manter o imóvel cedido em perfeitas condições de uso,
correndo, por sua conta e responsabilidade, todas as
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.04.14 14:18:19 -03'00'
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despesas de conservação, manutenção, e outras que se
fizerem necessárias no curso da cessão, inclusive de
pessoal e segurança.
II. Qualquer despesa realizada pelo CESSIONÁRIO não
será objeto de ressarcimento, indenização ou restituição,
não gerando, outrossim, direito de retenção do imóvel.
CLÁUSULA QUINTA: DAS PROIBIÇÕES
Fica terminantemente proibida a realização de quaisquer
adequações físicas ou estruturais no imóvel, sem prévia
comunicação ao CEDENTE.
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO
O prazo de vigência do presente instrumento será de 05
(cinco) anos, podendo ser renovado a critério da
Administração Pública, através de ajuste expresso das
partes, firmado com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do seu vencimento, com a comprovação do
cumprimento das obrigações ora assumidas pelo
CESSIONÁRIO.
CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO
Considerar-se-á rescindido o presente Termo de Cessão,
independente de ato especial, retornando o imóvel à
posse do outorgante CEDENTE, sem direito do
outorgado CESSIONÁRIO a qualquer indenização,
inclusive por benfeitorias realizadas, nos seguintes
casos:
a) se ao imóvel, no todo ou em parte, vier a ser dada
utilização diversa da que lhe foi destinada;
b) se houver inobservância do prazo previsto no ato
autorizativo da Cessão;
c) se ocorrer inadimplemento de cláusula contratual;
d) se o outorgado CESSIONÁRIO renunciar à cessão,
deixar de exercer as suas atividades específicas, ou ser
extinto; e
e) na hipótese de necessidade ou interesse público
superveniente, ressalvada, em tal caso, a indenização
por benfeitorias necessárias, de cuja realização tenha
sido dado o prévio e indispensável conhecimento do
Município de Camaçari.
PARÁGRAFO ÚNICO – Ocorrendo quaisquer das
hipóteses previstas no “caput” do presente artigo, será de
90 (noventa) dias o prazo de desocupação do imóvel pelo
usuário, independente de notificação judicial.
CLÁUSULA OITAVA: DA REVOGAÇÃO
A permissão e a autorização de uso poderão ser
revogadas a qualquer tempo, a critério exclusivo da
Administração, nos termos do Art. 15 da Lei Municipal nº
338, de 18 de dezembro de 1995.
CLÁUSULA NOVA: DO FORO
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Fica eleito o foro de Camaçari/Bahia como único
competente para dirimir quaisquer dúvidas, ações e
feitos judiciais que acaso venham aforar relativamente a
este Termo, com a total e expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.
E por terem assim ajustado, firmam as partes este
TERMO DE CESSÃO DE USO GRATUITO, estando
assinado pelas testemunhas adiante nomeadas, dele
extraindo-se 03 (três) vias de igual teor e validade.
Camaçari, 06 de março de 2020.
ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito do Município de Camaçari
NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação
JERÔNIMO RODRIGUES SOUZA
Secretário da Educação do Estado da Bahia
Testemunhas:
___________________________________
CPF:
___________________________________
CPF:

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°
4 4 6 / 2 0 1 9 . C O N T R ATA N T E : M U N I C Í P I O D E
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA SANTA CRUZ
ENGENHARIA LTDA. DO OBJETO: Este termo aditivo
tem por finalidade alterar a cláusula terceira , do contrato
446/2019 cujo objeto refere-se ao lote III - Orla - a
prestação de serviços de manutenção e revitalização de
obras em praças e equipamentos públicos no Município
de Camaçari. DO VALOR: O valor global do referido
contrato é de 7.089.614,44 ( sete milhões , oitenta e nove
mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta e quatro
centavos) e sofrerá um acréscimo de 15,06%, no valor de
R$ 1.067.819,41 ( um milhão, sessenta e sete mil ,
oitocentos e dezenove reais e quarenta e um centavos).
passando ao novo valor global de R$ 8.157.433,85 ( oito
milhões, cento e cinqüenta e sete mil, quatrocentos e
trinta e três reais e oitenta e cinco centavos). Fica
mantida a forma de pagamento prevista no bojo do
contrato original. Os recursos financeiros para
pagamento das despesas decorrentes do presente termo
aditivo correrão por conta do projeto 3021, Elemento de
despesa 44905100 e fonte de recurso 4190000.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, 07 de ABRIL DE 2020
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO.
SANTACRUZ ENGENHARIA LTDA. CONTRATADA.
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N.º 0056/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL
– AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços
para aquisição de medicamentos diversos, devido a
necessidade da continuidade das ações em saúde.
Acolhimento: 27/04/2020 a partir das 08h00min;
Abertura: 28/04/2020, às 08h30min; Disputa:
28/04/2020, às 11h00min. (Horário Brasília)
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71)
3621-6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes –
Pregoeira.
PREGÃO N.º 026/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL –
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de preço
para aquisição de macas, mesas, divã, poltronas e
sofá cama, cadeira para exames oftalmológica, para
uso nas Unidades de Saúde do município.
Comunicamos a reabertura de prazo da licitação e
publicação do novo Edital, da licitação supracitada.
Acolhimento: 27/04/2020 a partir das 08h00min;
Abertura: 28/04/2020, às 09h00min; Disputa:
28/04/2020, às 14h30min. (Horário Brasília).
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.
Licitação sob o n.º: 803399.
Tel.: (71) 36216776/6880 – Monique de Jesus Fonseca Senra –
Pregoeira.
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AVISO DE REABERTURA
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL
nº 0035/2019
Informamos aos interessados a nova data de abertura
da seguinte licitação: Concorrência Internacional nº
0035/2019. Objeto: Contratação de Empresa
Especializada para realizar a Estruturação do
Sistema Próprio de Ensino Municipal e Formação
de Docentes, do segmento da Educação Infantil a
fim de atender a Rede Municipal da Secretaria da
Educação do Município de Camaçari - BA. Data:
22/04/2020, às 09h00min. Cópia do edital e demais
informações disponíveis no portal www.compras.
camacari.ba.gov.br. Informações pelo telefone (71)
3621-6717/6880. Camaçari, 13/04/2020. Ana Paula
Souza Silva – Presidente da Compel.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
O Secretário da Saúde do Município de Camaçari, no
uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - N. º
0135/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é
o Registro de preço para aquisição de material
odontológico (fio dental, escova, creme dental, pasta
profilática, flúor, solução de flúor, verniz de flúor, verniz
cavitário, sugador, tira de lixa e poliéster, algodão,
solução removedora, evidenciador, solução
hemostática), para atender as Unidades de Saúde e
ao Centro de Especialidades Odontológicas do
município de Camaçari-BA.
LOTE 15: PROMITENTE FORNECEDOR: AFF DO
BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI;
VALOR GLOBAL: R$ 1.998,00 (um mil novecentos e
noventa e oito reais);. DATA DA HOMOLOGAÇÃO:
18/03/2020. ELIAS NATAN MORAES DIAS.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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