
Atos do Poder Executivo

Diário Oficial
Prefeitura Municipal de Camaçari - Ano  - Nº 1409 de 07 de Maio de 2020 - Pagina: 01 de 09XVII

PORTARIA Nº 472/2020
 DE 30 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, 
Parecer Normativo nº 003/2017 e Lei Municipal nº 
1601/2019,                                                                                                  

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos autos do Processo Administrativo nº 972/2020, 

RESOLVE

 

CONCEDER ao (a) servidor (a) MAURINA MOACIR 

NASCIMENTO, matricula 1892, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de Contador, lotado (a) na 

Secretaria da Administraçao - SECAD, Licença Prêmio 
pelo período de 03 (três) meses referente ao quinquênio 

aquisitivo de 17/05/2010 a 16/05/2015, a partir de 04 de 
Maio de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 30 DE ABRIL DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Contrato de prestação de serviço que entre si celebram a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI e a empresa 
VITAL DO CARMO.

CONTRATO N.º 0353/2020

PORTARIA Nº 465/2020
 DE 29 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas 
pelo Decreto nº 4220/2006, que Delega competência a 
Secretaria da Administração, com fulcro no Art. 117 e 
seguintes da Lei Municipal nº 407 de 30 de agosto de 
1998, Lei Municipal nº 1310 de 27 de dezembro de 
2013, Parecer Normativo nº 003/2017 e Lei Municipal nº 
1601/2019,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício conforme 
comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
7907/2018,

RESOLVE

CONCEDER ao (a) servidor (a) ISAC DIAS DA SILVA, 
matricula 7539, ocupante do cargo de provimento 
efetivo/estatutário de Assistente Administrativo, lotado 
(a) na Secretaria do desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES, Licença Prêmio pelo período de 06 
(seis) meses referente aos quinquênios aquisitivos de 
17/05/1990 a 16/05/1995 e 17/05/2000 a 16/05/2005, a 
partir de 04  de Maio de 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 29 DE ABRIL DE 
2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA
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Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezenove, o Município de Camaçari, inscrito no CNPJ 
n.° 14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

°Drumond s/n. , Camaçari - BA, representado neste ato 
pelo Sr. , Secretário de Governo, 
brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n.° 259.708.445-
00, portador do RG n.° 03.970.866-79 SSP/BA, 
doravante denominado CONTRATANTE, e VITAL DO 
CARMO, com sede aAvenida Radial C,s/n, Bairro 
ALTO DA CRUZ, Camaçari - BA, CEP 42.808-010, e-
mail: VOCEBARBEARIA2018@Gmail.com telefone: 
(71) 99946-0960, inscrita no CNPJ sob n.° 
21.452.598/0001-20, representada neste ato pelo Sr. 
VITAL DO CARMO, brasileiro, casado, inscrito no CPF 
sob o n.° 670.159.995-87, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizadano 
processo administrativo n.°00964.11.07.611.2019, 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão 
Presencial n.° 0157/2019, para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.° 0338/2019 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.° 8.666/93, as quais as 
partes se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusulas que se anunciam 
a seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO n.° 0157/2019
b) Ata de Registro de Preços n.° 0338/2019
c) Proposta de Preços apresentada pela CONTRATADA

JOSÉ GAMA NEVES

,

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA SERVIÇOS DE 
CORTES DE CABELO PARA ATENDER AOS 
ATIRADORES DO TIRO DE GUERRA DE CAMAÇARI, 
CONFORME ACORDO DE COOPERAÇÃO, FIRMADO 
ENTRE O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O EXÉRCITO 
BRASILEIRO POR INTERMEDIÁRIO DA 6ª REGIÃO 
MILITAR, conforme especificações e quantitativos 
constantes no Edital 0157/2019, seus anexos e ata 
0338/2019.

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nos serviços nos 
limiteslegaisdovalorinicialatualizadodocontrato,eassupr
essõesresultantesdeacordocelebradoentreaspartes, na 
forma dos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei8.666/93.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

§1º Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO.

§2º Havendo prorrogação no prazo contratual, após 12 
(doze) meses da apresentação da proposta, poderá 
haver reajustamento de preço, ficando definido o IGP-M, 
como índice de preço básico a ser utilizado nos cálculos 
de reajustamento, ou outro na forma da Lei.

O pagamento será realizado mediante empenho, em até 
30(trinta) dias contados a partir da data de recebimento 
da Nota Fiscal/Fatura, expedida na forma da legislação 
em vigor, devidamente atestada pelo Gestor/Comissão 
de Fiscalização do contrato, relativa aos serviços 
efetivamente executados.

§ 1º 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.

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

A vigência deste Contrato será de 09 (NOVE) meses, 
contados a partir da data de sua assinatura e adstrita à 
vigência dos respectivos créditos orçamentários, 
conforme estabelecido no Art. 57 da Lei Federal 
8.666/93..

§ 2º   O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 

O valor global deste contrato é de R$15.750,00 (QUINZE 
MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS), constante 
da proposta de preços apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto.

§ 1º  

(PRESENCIAL) - COMPEL

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O prazo de execução dos serviços deverá ser em 
conformidade com o constante no Termo de Referência, 
Anexo I do Edital do PREGÃO N.º 0157/2019-

, mediante emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.
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reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações.

§ 3º   

CLÁUSULA SEXTA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS

CLÁUSULA OITAVA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

a) Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições a vençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.

Os serviços deverão ser prestados de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

§1º Os locais da execução dos serviços estão elencados 
no Termo de Referência, AnexoI do Editalde PREGÃO 
N.º  0157/2019 (PRESENCIAL) -  COMPEL, 
independente de transcrição.

A Gestão e Fiscalização dos serviços serão realizados 
pela Secretaria de Governo do município de Camaçari, 
para verificação do cumprimento das Cláusulas 
Contratuais e terão poderes para verificar e exigir o seu 
fiel cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA  dos 
compromissos e obrigações assumidas perante a 
CONTRATANTE.

§ 1º Competirá à SEGOV, a função fiscalizadora, 
representando a CONTRATANTE  d iante da 
CONTRATADA no curso da implementação do presente 
contrato e terão poderes para verificar e exigir o seu fiel 
cumprimento, sendo que sua ausência ou eventual 
omissão não eximirá a CONTRATADA  dos 
compromissos e obrigações assumidas perante o 
CONTRATANTE

§ 2º   Compet i rá  à  SEGOV,  p roceder  ao  
acompanhamento da execução dos serviços prestados, 
o qual atestará em termos definitivos, sua conclusão.

§ 3º   O Instrumento de Ordem de Serviço será expedido 
pela SEGOV e instruirá a execução progressiva dos 
trabalhos e que documentarão as comprovações dos 
serv iços quando real izados,  estabelecendo 
expressamente a relação e prazos para execução dos 
serviços autorizados.

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

§1º DOSDIREITOS

§2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado; e
b) Darà CONTRATADA as condições necessárias 
aregular execução do contrato;
c) Fiscalizar a execução dos serviços.

II. Constituem obrigações daCONTRATADA:

1. Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão n.º 
109/2019 - Presencial - COMPEL), e da proposta 
apresentada, independente de transcrição;
2. Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso;
3. Manter durante a contratação, em compatibilidade com 
as obrigações por ele mantidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4. Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem está cumprindo a legislação 
em vigor quanto às obrigações assumidas na presente 
licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais;
5. Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas.

CLÁUSULA NONA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Ostributos,emolumentos,contribuiçõesfiscaiseparafiscai
s,custosedespesasquesejamdevidosemdecorrências 
direta ou indireta do presente contrato, ou da sua 
execução, serão de exclusiva responsabilidade do 
contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§1ºNenhumpagamentoisentaráaCONTRATADAdassua
sresponsabilidadescontratuais,asquaisprevalecerão até 
a vigência das garantias previstas na Legislação.

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, sem prejuízo da responsabilidade 
civil e criminal.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES

ÀCONTRATADAserãoaplicadasasseguintessanções,gr
aduadasconformeagravidadedainfração,semprejuízo 
desançõescivisecriminais,apósoprévioprocessoadminist
rativogarantidoaampladefesaeocontraditório:

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo de finidos:

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 
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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 de15 (quinze) dias;

b) De até 12 (doze) meses quando praticar a toilícito 
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 de pender do prejuízo causado 
à  Administração Pública Municipal, quando:

a) Não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a20%;

b) Paralisar a execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a20%;
c) Adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multade20%;

d) Entregar, como em bom estado ou verdadeiro, 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 de20%.

§ 1º  A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impediráomesmodeparticipardeoutraslicitaçõesecontrat
açõesnoâmbitodoMunicípioatéocumprimento da 
penalidade que lhe foi imposta.

§ 2ºDeclaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) 
anos,quandoolicitanteincorrerporduasvezesnassuspens
õeselencadasnosincisosIIIeIVdestaCláusula e/ou 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação 
peranteaprópriaautoridadequeaplicouapenalidade,ques
eráconcedidasempreque a CONTRATADA ressarcir 
aAdministraçãopelosprejuízosresultantesedepoisdedec
orridooprazodapenalidadeaplicada.

§ 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 multas e ja superior ao valor da 
garantia prestada, a CONTRATADA responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente.

§ 5º   A multa poderá ser aplicada cumulativamente com 
as demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pela CONTRATADA e dos prejuízos causados 
à Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato.

§ 6º   As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração,  permitida a delegação para a sanção 
prevista no incisoI, 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 PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO

A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou sub contratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - 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.º8.666/93;

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 à CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

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

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

§ 3º   Ficando comprovado, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, como reembolso do valor que 
por ventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - 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 SEXTA - 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,porestaremassimjustaseacordadas,firmamaspartesop
resenteinstrumentoem04(quatro)viasdeigualteore 
forma, abaixo assinadas, para que produza os efeitos 
jurídicos.

Camaçari - Bahia, 04 de Maio de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

CONTRATANTE

CONTRATADA

VITAL DO CARMO
REPRESENTANTE

RESOLUÇÃO Nº 03/2020
 DE 04 DE MARÇO DE 2020

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 a eleição da Representação da Sociedade 
Civil em 12 de fevereiro de 2020 e a indicação dos 
Representantes do segmento governamental para a 
Gestão 2020-2022 do Conselho Municipal de Assistência 
Social – CMAS.

                           RESOLVE:

Art. 1º - Empossar os Representantes do segmento da 
Sociedade Civil e os Representantes do segmento 
governamental como Conselheiros(as) para Gestão 
2020-2022 do Conselho Municipal de Assistência Social 
– CMAS, conforme lista em anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação

Monique Martins Rivas
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS

COMPOSIÇÃO DO CMAS - BIÊNIO 2020-2022

SEGMENTO – USUÁRIOS E OU ORGANIZAÇÃO DE 
USUÁRIOS:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Camaçari – APAE

Representante: Lícia Mattos Silva (titular)
Associação Pestalozzi de Camaçari-Ba

Representante: Eloisia Paranhos Souza (suplente)
Usuários

Representante: Claudite Nascimento Santos (titular)
SEGMENTO – ENTIDADES E ORGANIZAÇÃO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dispõe sobre a nova composição do 
Conselho Municipal de Assistência Social de 
Camaçari –  CMAS Gestão 2020-2022
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Associação Beneficente São Thomaz de Cantuária 
– ABSTC

Representante: Neiriam Teles de Carvalho Pereira 
(titular)

Associação Comunitária Estiva de Buris de 
Abrantes – ACEBA

Representante: Eliete Faustina Santos (suplente)

Associação Paulo Tonucci – APITO

Representante: Dina Rosa Nunes Batista Souza 
(titular)

Associação Comunitária de Desenvolvimento de 
Parafuso – ACD

Representante: Maria José do Amor Divino Magalhães 
(suplente)

SEGMENTO – ENTIDADES E ORGANIZAÇÃO DE 
TRABALHADORES DO
SUAS

Conselho Regional de Serviço Social da Bahia 5ª 
Região – CRESS-BA

Representante: Maria Carolina do Nascimento 
Gordiano (titular)

Fórum Municipal de Trabalhadores do SUAS – 
FMTSUAS-Camaçari

Representante: Andreia da Conceição Santos (titular)
SEGMENTO GOVERNAMENTAL:

Secretaria de Educação – SEDUC

Representantes: José Batista dos Santos Filho (titular)

Tânia Regina Azevedo de Jesus Bacelar (suplente)

Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 
– SEDES

Representantes: Monique Martins Rivas (titular)

Maria do Socorro Pereira (suplente)

Secretaria de Saúde – SESAU

Representantes: Gleice Nunes Soares (titular)

Paula Grace Amorim (suplente)

Secretaria de Desenvolvimento Econômico – 
SEDEC

Representantes: Maria Tatiana Leite da Silva (titular)

Mariluce P. Conceição (suplente)

Secretaria de Habitação – SEHAB

Representantes: Nílton César Santos de Almeida 
(titular)

Ana Cláudia de Araújo (suplente)

Secretaria de Desenvolvimento da Agricultura e 
Pesca – SEDAP

Representantes: Edimar dos Santos Aragão (titular)

Elza de Santana (suplente)

Monique Martins Rivas
Vice-Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social – CMAS

PORTARIA N.º 07/2020
20 DE ABRIL DE 2020

c o m  o  D e c r e t o  M u n i c i p a l  
7315/2020,7317/2020 e 7334/2020e Art. 25 da Lei 
1554/2019.

Considerando o que prevê o artigo 1ºdos Decretos 
M u n i c i p a i s  n ª  7 3 1 5 / 2 0 2 0  d e
20/03/2020, Nº 7317/2020 de 30/03/2020 e 7334/2020 
de 13/04/2020;

Dispõe sobre a concessão do Benefício 
Eventual do Auxílio Aluguel para 
população em situação de rua

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 
c o n s o n â n c i a  

Considerando o quanto disposto artigo 33 da Lei 
Municipal 1554/2018 que versa sobre as calamidades 
públicas;

Considerando o quanto disposto artigo 25 da Lei 
Municipal 1554/2018 que versa sobre o benefício 
eventual do auxílio aluguel;

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 as especificidades da população em 
situação de rua e a Nota Técnica n° 5/2020/ 
CGRIS/DEPEDH/SNPG/MMFDH, emit ida pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
sobre a População em situação de Rua, no item 7.8, em 
tempos de COVID-19;

Considerando os princípios e diretrizes da Política 
Nacional para a População em Situação de Rua, o 
Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, faz-se 
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necessária e urgente à inclusão das pessoas em 
situação de rua, devido público vulnerável desta 
calamidade de saúde pública;

RESOLVE

Art. 1° - Estabelecer critérios para concessão do 
benefício eventual do Auxílio Aluguel para população em 
situação de rua, em decorrência da situação de 
calamidade pública devido à pandemia do vírus COVID-
19, como forma alternativa de garantir habitação aqueles 
que se encontra em extrema vulnerabilidade social.

Art. 2º O benefício será ofertado para pessoas que se 
encontrem em situação de rua, para garantir que sejam 
cumpridas às medidas adotadas para contenção do vírus 
COVID-19 no município e que estejam cadastradas no 
CENTRO POP. 

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 auxílio aluguel será liberado após avaliação 
técnica e emissão de parecer social da Gerência dos 
Benefícios, Coordenação da Proteção Social Especial– 
CPE ou dos técnicos doCentro de Referência 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua - 
CENTRO POP, conforme art.3º da Portaria nº 03/2020 
desta Secretaria.

Dispõe sobre a concessão do Benefício 
Eventual do Auxílio Aluguel para 
mulheres em situação de violência 
doméstica

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 
c o n s o n â n c i a  

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

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2020

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

PORTARIA N.º 08/2020
20 DE ABRIL DE 2020

c o m  o  D e c r e t o  M u n i c i p a l  
7315/2020,7317/2020 e 7334/2020e Art. 25 da Lei 
1554/2019.

Considerando o que prevê o artigo 1ºdos Decretos 
M u n i c i p a i s  n ª  7 3 1 5 / 2 0 2 0  d e

20/03/2020, Nº 7317/2020 de 30/03/2020 e 7334/2020 
de 13/04/2020;

Considerando as especificidades das mulheres em 
situação de violência doméstica e a cartilha “Mulheres no 
Covid-19”, emitida pelo Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MMFDH), com orientações para 
as mulheres diante dos impactos da pandemia do novo 
coronavírus;

Considerando que durante o período de distanciamento 
social, países registraram aumento no número de casos 
de violência doméstica e, aqui no Brasil, a situação já se 
repete em alguns Estados; 

Considerando os princípios e diretrizes da Política 
Nacional para de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, faz-se necessária e urgente à inclusão das 
mulheres em situação de violência, por ser público 
vulnerável desta calamidade de saúde pública, em 
especial aquelas oriundas de acolhimento institucional;

Art. 5º- Esta Portaria entra em vigor na data da sua 

Considerando o quanto disposto artigo 33 da Lei 
Municipal 1554/2018 que versa sobre as calamidades 
públicas;

Considerando o quanto disposto artigo 25 da Lei 
Municipal 1554/2018 que versa sobre o benefício 
eventual do auxílio aluguel;

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° - Estabelecer critérios para concessão do 
benefício eventual do Auxílio Aluguel para mulheres em 
situação de violência doméstica oriunda do serviço de 
acolhimento institucional, em decorrência da situação de 
calamidade pública devido à pandemia do vírus COVID-
19, como forma alternativa de garantir habitação aqueles 
que se encontra em extrema vulnerabilidade social.

Art. 2º O benefício será ofertado para mulheres que se 
encontrem em situação de violência doméstica e oriunda 
do serviço de acolhimento institucional, para garantir que 
sejam cumpridas às medidas adotadas para contenção 
do vírus COVID-19 no município, sem exposição da vida 
das mesmas.

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 auxílio aluguel será liberado após avaliação 
técnica e emissão de parecer social da Gerência dos 
Benefícios, Coordenação da Proteção Social Especial– 
CPE ou dos técnicos doCentro de Referência de 
Atendimento à Mulher Yolanda Pires- CRAM , conforme 
art.3º da Portaria nº 03/2020 desta Secretaria.
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publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE ABRIL DE 2020

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania

RESOLUÇÃO Nº 09/2020
 DE 20 DE ABRIL DE 2020

Dispõe sobre a Aprovação das Portarias que 
dispõem sobre a concessão do Benefício 
Eventual de auxílio aluguel para Mulheres 
em Situação de Violência Doméstica e 
Pessoas em Situação de Rua.

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: a declaração pública de pandemia em 
relação ao novo Coronavírus pela Organização Mundial 
de Saúde – OMS, de 11 de março de 2020.

Considerando: 

Considerando: a necessidade de discussão e 
deliberação dessas Portarias, o CMAS decidiu via meios 
de comunicação virtual na 68ª Sexagésima Oitava 
Reunião Extraordinária, realizada virtualmente em 20 de 
abril de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º –  Aprovar por unanimidade as Portarias que 
dispõem sobre a concessão do Benefício Eventual de 
Auxílio Aluguel para Mulheres em Situação de Violência 

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: os princípios e diretrizes da Política 
Nacional para de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, faz-se necessária e urgente à inclusão das 
mulheres em situação de violência, por ser público 
vulnerável desta calamidade de saúde pública, em 
especial aquelas oriundas de acolhimento institucional;

Considerando: as especificidades da população em 
s i t u a ç ã o  d e  r u a  e  a  N o t a  T é c n i c a  n °  
5/2020/CGRIS/DEPEDH/SNPG/MMFDH, emitida pelo 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, 
sobre a População em situação de Rua, no item 7.8, em 
tempos de COVID-19;

Domésticas  e Pessoas em Situação de Rua.

Art. 2º –.  Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação.

Monique Martins Rivas
Vice -Presidente do Conselho Municipal de Assistência 

Social de Camaçari – CMAS

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
N°205/2020. CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
CAMACARI. CONTRATADA: UFC ENGENHARIA 
LTDA. DO OBJETO; Este Termo tem por objeto a 
rescisão unilateral do contrato n°205/2020, cujo 
objeto é a execução dos serviços de consultoria 
especializada na ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E 
PROJETOS EXECUTIVOS relativos a FASE 1 do 
PROGRAMA DE UBARNIZAÇÃO INTEGRATA NA 
BACIA DO RIO CAMAÇARI, nos trechos 
denominados 3,4,5,8,10 e 11 do RIO Camaçari e 
13.3 do Rio Pedreiras , entre O MUNICIPIO DE 
CAMACARI firmado entre o MUNICIPIO DE 
CAMACARI e a empresa UFC ENGENHARIA 
LTDA,  com fulcro no artigo 78, inciso i, c/c artigo 79, 
inciso i lei 8666/93 juntamente com CALUSULA 
DECIMA  QUARTA - DA RESCISÃO, do 
instrumento contratual. DO DISTRATO: Por força 
do presente termo de rescisão, o CONTRATANTE 
dá por rescindido unilateralmente o contrato acima 
referido. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 30 de 
abril de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA. MUNICIPIO. UFC ENGENHARIA 
LTDA.CONTRATADA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 444/2019. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA:  MJF SERVIÇOS TECNICOS 
LTDA- EPP.  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem 
por finalidade alterar a Cláusula Quinta do contrato 
n°444/2019,assinado em 23 de outubro de 2019 
com vigência inicial de 12(doze) meses,tendo  sido 
sua vigência inicial vinculada á  emissão de ordem 
de serviço, expedida em 05 de novembro de 
2019,conforme objeto retro citado.  DO PREÇO: 
Tendo em vista a necessidade de acréscimo no 
quantitativo de alguns serviços e matérias , fica  
através do presente  Termo Aditivo, acrescido o 
valor de R$1.606.691,69( um milhão, seiscentos e 
seis mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta 
e nove centavos), correspondente a 19,33%( 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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dezenove virgula e Trinta e três por cento) do valor 
original do contrato, restando no novo valor global 
de R$ 9.919.705,54 (nove milhões, novecentos e 
dezenove mil, setecentos e cinco reais e cinqüenta 
e quatro centavos).  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e pleno vigor, as demais 
Cláusulas e disposições do Contrato originário, as 
quais não foram modificadas por este instrumento.  
DA ASSINATURA: Camaçari, 30 de abril de 2020. 
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. MJF SERVIÇOS TECNICOS LTDA- 
EPP. CONTRATADA.

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0065/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL - AVISO DE ABERTURA – Objeto: 
Regist ro de preços para aquis ição de 
medicamentos diversos, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
20/05/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
20/05/2020, às 10h00min; Disputa: 20/05/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br. Licitação sob o n.º: 812654. 
Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Monique de Jesus 
Fonseca Senra – Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Secretário de Governo do Município de Camaçari, 
no uso de suas atribuições, homologa o PREGÃO - 
N.º 049/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é a Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de agenciamento de 
viagens: emissão de passagens aéreas (ida e 
volta), em trechos nacionais e internacionais, para 
atender as demandas da Secretaria de Governo do 
Município de Camaçari. LOTE 01: PROMITENTE 
FORNECEDOR: PLUS VIAGENS E TURISMO 
LTDA, VALOR GLOBAL: R$ 339.964,84 (trezentos 
e trinta e nove mil novecentos e sessenta e 
quatro reais e oitenta e quatro centavos). DATA 
DA HOMOLOGAÇÃO: 05/05/2020. JOSÉ GAMA 
NEVES

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0357/2020 – PREGÃO N° 
049 /2020  (ELETRÔNICO)  –  COMPEL .  
CONTRATADA: PLUS VIAGENS E TURISMO 
LTDA. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de 
agenciamento de viagens: emissão de passagens 
aéreas (ida e volta), em trechos nacionais e 
internacionais, para atender as demandas da 
Secretaria de Governo do Município de Camaçari. 
Valor Global: R$ 339.964,84 (trezentos e trinta e 
nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e 
o i tenta  e  quatro  centavos) .  Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento 
de Despesa: 33903300; Fonte: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA: 05/05/2020. JOSÉ GAMA NEVES – 
SECRETÁRIO DE GOVERNO.
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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