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_______________________________
Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699
Secretário da Fazenda  

________________________________

_______________________________
Marcos Antônio Alves Sobral
Cadastro 2473

_______________________________
Sócrates Bento Souza Simões Filho 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

ORDEM DE SERVIÇO

Nº001/2020 Pela presente Ordem de Serviço, 
autorizamos a Empresa ASTEC Construções Eireli, 
inscrita no CNPJ Nº 04.554.102/0001-00, a iniciar a partir 
de04/05/2020 os serviços mencionados em anexo, 
conforme Contrato abaixo, celebrado entre a 
Administração Municipal e a Empresa supracitada, 

Valdomiro Santana de Oliveira
Cadastro 3990
Coordenador de Arrecadação Fiscal 

Representante do Grupo Fisco

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal 

Leonel Cardial Jacomini 
Cadastro 63248
Técnico Fazendário

Ricardo Freitas Teixeira 
Cadastro 62908
Técnico de Atividades Tributárias

Alberto Magalhães Santos
Cadastro 63585
Assistente de Atividades Tributárias

RESOLUÇÃO Nº 04/2020
DE 10 DE ABRIL DE 2020

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas atribuições e 
observando as disposições estabelecidas no § 2º do artigo 7º 
e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de setembro de 2014,

RESOLVE

Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para o 
mês de ABRIL de 2020, correspondente às fontes de receitas 
próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 47.800.631 
(Quarenta e sete milhões, oitocentos mil, seiscentos e 
trinta e um reais). O montante fixado decorre da aplicação 
dos parâmetros abaixo descritos:

1º  - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, serão atualizados utilizando-se o PIB  de 0,57% 
(zero vírgula cinquenta e sete por cento) referente ao 
último trimestre divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, na forma do § 2º do artigo 7º da 
Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – 
Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro de 2018 
a setembro de 2019, no percentual de 2,89% (dois vírgula 
oitenta e nove por cento), incidente sobre as receitas 
tributárias elencadas nos dispositivos supracitados;

3º – Majoração do IPTU em 14,77% (quatorze vírgula setenta 
e sete por cento).

4º - O estudo da conjuntura setorial na composição do índice 
de esforço fazendário levou à definição do percentual de 1% 
(um por cento).

5º - Em virtude da prorrogação do vencimento da Cota Única 
do IPTU para 30 de abril de 2020, conforme Decreto 7322 de 
01 de abril de 2020, considerou-se para definição da meta 
deste mês a transposição de 30% (trinta e cinco por cento) da 
média de arrecadação do IPTU dos últimos 2 (dois) exercícios 
para o mês subsequente.

Gabinete do Secretário, em 10 de abril de 2020.
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referente à execução da Obra/Serviço denominada (o) de 
manutenção preventiva e corretiva e adequações em 
Unidades Escolares, CIEI's e Creches da Rede 
Municipal de Ensino de Camaçari – Bahia (Lote II – 
Escolas da Sede), localizadas no Município de 
Camaçari.

Obs.: Responsáveis pela Secretaria:

1. Arquiteta – Luzimar Alves Batista de Carvalho- 
Cadastro 62060-4 –CAU-BA A52879-0

2.Fiscal – Erisvalter Cerqueira Machado de Souza – 
Cadastro 61996 – CREA /BA 34902

Camaçari/BA, 04 de maio de 2020.

____________________________________
Contratante: Dr. Neurilene Martins Ribeiro – 
Secretária de Educação

Ciente:

___________________________________________
Contratada: Renato Rodenburg de Medeiros Netto 
CREA/BA Nº 64928 Responsável Legal

ORDEM DE SERVIÇO

Nº002/2020 Pela presente Ordem de Serviço, 
autorizamos a Empresa DFG – Construções e Projetos 
LTDA, inscrita no CNPJ Nº 00.071.760/0001-90, a iniciar 
a partir de 04/05/2020 os serviços mencionados em 
anexo, conforme Contrato abaixo, celebrado entre a 
Administração Municipal e a Empresa supracitada, 
referente à execução da Obra/Serviço denominada (o) de 
manutenção preventiva e corretiva e adequações em  
Unidades Escolares, CIEI's e Creches da Rede 
Municipal de Ensino de Camaçari – Bahia (Lote IV – 
Escolas da Orla), localizadas no Município de 
Camaçari.

Obs.: Responsáveis pela Secretaria:

1. Arquiteta – Luzimar Alves Batista de Carvalho- 
Cadastro 62060-4 -CAU/BA  A52879-0

2. Fiscal – Erisvalter Cerqueira Machado de Souza – 
Cadastro 61996 – CREA /BA 34902

Camaçari/BA, 04 de maio de 2020.

____________________________________
Contratante: Dr. Neurilene Martins Ribeiro – 
Secretária de Educação

Ciente:
___________________________________
Contratada: José Antônio Lopes Barbosa CREA/BA 
Nº 10417-D Responsável Legal

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO 

EDITAL Nº 002/2020
06 DE MAIO DE 2020

A Coordenadoria de Vigilância Sanitária e Ambiental / 
Diretoria de Vigilância em Saúde / Secretaria de Saúde 
de Camaçari, no uso de suas atribuições e atendendo ao 
disposto no Parágrafo Único do Art. 124 da Portaria nº 06, 
de 29/01/99 SVS/MS, que aprova a Instrução Normativa 
da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/98 - Regulamento 
Técnico das substâncias e medicamentos sujeitos a 
controle especial, torna público a aprovação de cadastro 
d o  e s t a b e l e c i m e n t o  d e  r a z ã o  s o c i a l  
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO 
LTDA, CNPJ 63.503.007/0104-51, situado na Rua Duque 
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de Caxias, n.º 06, Centro – Camaçari/BA, para 
comercializar medicamento(s) de uso sistêmico à base 
de substância RETINÓIDE, conforme cadastro nº 
01/2020.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 06 DE MAIO DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

CONTRATO N.º 0355/2020

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

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

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

, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob n.º 133.146.705-59, doravante 
denominado CONTRATANTE  e TECNOVIDA 
COMERCIAL LTDA, com sede à RUA DOUTOR ALTINO 
TEIXEIRA, 1102, PORTO SECO PIRAJÁ, SALVADOR- 
BA, CEP: 41.233-010, telefone (71) 3347-1111/3264-
2090, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
01.884.446/0002-70, representada neste ato pela Sra. 
PRISCILA ROSA DE ARAÚJO, inscrita no Cadastro de 
Pessoas Físicas sob n° 004.330.055-30, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada no processo administrativo n.º 
00250.11.07.611.2019, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 0051/2019 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0171/2019 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:

a) Proposta de preços apresentada pela contratada
b) Ata de Registro de Preços nº 0171/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de suplementos nutricionais, para atendimento 
ao programa de complementação alimentar - destinados 
aos indivíduos portadores de intolerâncias e alergias 

LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT

alimentares, síndromes de má absorção, distúrbios do 
metabolismo do aparelho digestivo e indivíduos com 
desnutrição grave ou patologias com aumento da 
demanda nutricional, como câncer e diabetes mellitus em 
tratamento supervisionado na rede de saúde do 
município de Camaçari-Ba

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer, nos limites legais 
do valor inicial atualizado do contrato, e as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma 
dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 789.947,14 
(setecentos e oitenta e nove mil novecentos e 
quarenta e sete reais e quatorze centavos), entendido 
este como preço justo e suficiente para a total execução 
do presente objeto, conforme cópia da proposta da 
CONTRATADA anexa ao contrato.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
15 de Maio de 2020 - Ano XVII

Nº 1415 - Pagina. 03 de 16



§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.

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

§ 4º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA adote 
as providências necessárias à sua correção. Passará a 
ser considerada, para efeito de pagamento, a data de 
reapresentação da fatura, devidamente corrigida.
§ 5º Nenhum pagamento será efetuado à contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

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

§ 1º O prazo de execução deverá ser em conformidade 
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com o constante no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0051/2019 - 

, mediante emissão da Ordem de Serviços ou 
documento equivalente.

s entregas deverão ser realizadas de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 (dez) 
dias, contados a partir da data de recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente.

(ELETRÔNICO) - 
COMPEL

§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores.

§ 3º A

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO 
OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA:

§1º DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionado.

§2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado; e

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

II.   Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Manter durante a validade do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

b) Submeter-se-á a todas as normas e condições do 
edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro 
de Preços, independente de transcrição.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-
fiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 

prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação.

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório:

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: 
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multa de 20%.

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

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

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

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

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

§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas.
§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 

transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

   CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93;

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

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

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

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

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

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
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Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, abaixo assinadas, para que produza 
os efeitos jurídicos.

Camaçari - Bahia, 05 de maio de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
CONTRATANTE

PRISCILA ROSA DE ARAÚJO
CONTRATADA

CONTRATO N.º 0356/2020

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

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

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

, brasileiro, casado, 
inscrito no CPF sob n.º 133.146.705-59, doravante 
denominado CONTRATANTE e CIRÚRGICA 
MENEZES LTDA, com sede à RUA ULISSES DO 
PRADO NOGUEIRA, Nº 265, FELÍCIA, VITÓRIA 
CONQUISTA-BA, CEP: 45.055-440, telefone (77) 
3427-3971/98805-6777, inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o 
n° 06.912.510/0001-11, representada neste ato pela 
Sra. ADRIANA MELO DA HORA, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n° 941.634.645-49, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada no processo administrativo n.º 
00250.11.07.611.2019, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Eletrônico n.º 0051/2019 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de 
Preços n.º 0172/2019 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 

LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT

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:

a) Proposta de preços apresentada pela contratada
b) Ata de Registro de Preços nº 0172/2019

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de suplementos nutricionais, para 
atendimento ao programa de complementação 
alimentar - destinados aos indivíduos portadores de 
intolerâncias e alergias alimentares, síndromes de má 
absorção, distúrbios do metabolismo do aparelho 
digestivo e indivíduos com desnutrição grave ou 
patologias com aumento da demanda nutricional, 
como câncer e diabetes mellitus em tratamento 
supervisionado na rede de saúde do município de 
Camaçari-Ba

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a 
aceitar, quando solicitado pela Administração, nas 
mesmas condições e dentro do prazo contratual 
estabelecido, os acréscimos ou supressões que se 
fizer, nos limites legais do valor inicial atualizado do 
contrato, e as supressões resultantes de acordo 
celebrado entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 2.º do 
art. 65 da Lei 8.666/93.

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 283.431,96 
(duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e trinta 
e um reais e noventa e seis centavos), entendido 
este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto, conforme cópia da 
proposta da CONTRATADA anexa ao contrato.
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§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.

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

§ 4º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida.
§ 5º Nenhum pagamento será efetuado à contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

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

§ 1º 

(ELETRÔNICO) - 
COMPEL

§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores.

§ 3º A

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA:

§1º DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionado.

§2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a)  efetuar o pagamento ajustado; e

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

O prazo de execução deverá ser em conformidade 
com o constante no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0051/2019 - 

, mediante emissão da Ordem de Serviços ou 
documento equivalente.

s entregas deverão ser realizadas de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 (dez) 
dias, contados a partir da data de recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente.
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II.   Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Manter durante a validade do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

b) Submeter-se-á a todas as normas e condições do 
edital e seus anexos, que integram esta Ata de Registro 
de Preços, independente de transcrição.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-
fiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.

§1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação.

§2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES

À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório:

I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.

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

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

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor 
global do contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor global do contrato.

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
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respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas.
§ 7º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

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

 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93;

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

c) Judicialmente, nos termos da legislação.

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

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

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

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

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, abaixo assinadas, para que produza 
os efeitos jurídicos.

Camaçari - Bahia, 05 de maio de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
CONTRATANTE

ADRIANA MELO DA HORA
CONTRATADA

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0018/2020 ENTRE A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA MAURO OLIVEIRA 
FERNANDES.

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, 

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sexta-feira
15 de Maio de 2020 - Ano XVII
Nº 1415 - Pagina. 10 de 16



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 
1 3 3 . 1 4 6 . 7 0 5 - 5 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente a 
Dispensa de Licitação nº 0018/2020, conforme Processo 
nº 0270/2020, 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 Licitatório nº 
0270/2020.

OBJETO: DESTINA-SE A DESPESA COM 

AQUISIÇÃO DE SACOS PARA ÓBITOS, COMO 

PARTE DAS AÇÕES AO ENFRENTAMENTO DO 

CORONAVÍRUS, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-

BAHIA, DECALRADO MUNICÍPIO EM SITUAÇÃO 

DE EMERGÊNCIA, DECRETO Nº 7315/2020 EM 20 

DE MARÇO DE 2020.

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 

a l t e r a ç ã o  d o  D i s p o s t o  n a  D O TA Ç Ã O  

ORÇAMENTÁRIA, prevista no instrumento inicial, 

acrescentando nova dotação orçamentária, conforme 

o orçamento fiscal vigente:

Camaçari, 12 de Maio de 2020.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0173/2018 CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA FLEX 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA-
ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula QUINTA do Contrato n° 
0173/2018, Firmado originalmente em 03 de maio 
de 2018, cujo objeto é o supracitado.DO PRAZO: O 
contrato descrito na Cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 12(doze) meses, de modo que , 
a partir de 03 de maio de 2020. DO PREÇO: Ficam 
mantidas as condições negociais do pacto ora 
aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, no valor global de R$ 601.048,00 (seiscentos 
e um mil e quarenta e oito reais ) o qual permanece 
inalterado, não sendo devido qualquer reajuste o 
prazo de vigência especificado na Clausula anterior. 
Fica mantida a forma pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta da ação 2008; 
elemento de despesa 33.90.3.00 e fonte 6102000. 
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, 02 
de maio de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
D U P L AT. M U N I C Í P I O .  E M P R E S A F L E X  
SONORIZAÇÃO, PRODUÇÃO E EVENTOS LTDA-
ME. CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
453/2019 CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA MSOTEC 
MANUTENÇOES DE MAQUINAS  INDUSTRIAIS 
EIRELI. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula terceira  do Contrato n° 
453/2019  DO VALOR: O valor global do referido 
contrato é de R$ 487.821.63 ( quatrocentos e oitenta 
e sete mil. oitocentos e vinte e um reais e sessenta e 
três centavos). e sofrera um acréscimo 23,12% , no 
valor de R$ 112.797.10( cento e doze mil, setecentos 
e noventa e sete reais e dez centavos), passando ao 
novo valor global para 600.618,70(seiscentos mil, 
seiscentos  e dezoito reais e setenta centavos). de  
Fica mantida a forma pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente 
termo aditivo correrão por conta do projeto 5011, 
Elemento de despesa 44905100 e fonte 4191000 E 
0100000. 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, 08 de maio de 2020. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA.MUNICÍPIO. EMPRESA 
MSOTEC MANUTENÇOES DE MAQUINAS  
INDUSTRIAIS EIRELI CONTRATADA.
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HOMOLOGAÇÃO - TORNA SEM         
EFEITO PUBLICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
do Município de Camaçari – BA, TORNA SEM EFEITO a 
p u b l i c a ç ã o  d e  H O M O L O G A Ç Ã O  D O  
CREDENCIAMENTO Nº 0004/2020 vinculada no Diário 
Oficial do Município nº 1413 de 13 de maio de 2020, em 
virtude de falhas no envio das informações. Assim, a 
publicação, perde seus efeitos legais para os devidos fins 
d e  d i r e i t o .  R e f e r e n t e  a o  P r o c e s s o  n º  
0304.11.07.682.2020.  Credenciada:  CTS -  
COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇO. Objeto: 
Credenciamento de nº 004/2019, cujo objeto é o 
credenciamento de Cooperativas com sede no Município 
de Camaçari com a finalidade de produção emergencial 
de Máscaras Artesanais de tecido, a serem distribuídas 
para uso pela população em situação de vulnerabilidade 
social e econômica e entre os servidores públicos das 
áreas administrativas dos órgãos do Poder Executivo 
Municipal, com fins à contenção do contágio do Novo 
Coronavírus (COVID – 19), de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos, de acordo com as 
condições estabelecidas no anexo I.

CONTRATO Nº 0374/2020 - TORNA SEM 
EFEITO PUBLICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
do Município de Camaçari – BA, TORNA SEM EFEITO a 
publicação do CONTRATO Nº 0374/2020, vinculada no 
Diário Oficial do Município nº 1413 de 13 de maio de 
2020, em virtude de falhas no envio das informações. 
Assim, a publicação, perde seus efeitos legais para os 
devidos fins de direito. 0304.11.07.682.2020. 
Credenciada: CTS - COOPERATIVA DE TRABALHO E 
SERVIÇO. Objeto: Credenciamento de nº 004/2019, 
cujo objeto é o credenciamento de Cooperativas com 
sede no Município de Camaçari com a finalidade de 
produção emergencial de Máscaras Artesanais de 
tecido, a serem distribuídas para uso pela população em 
situação de vulnerabilidade social e econômica e entre os 
servidores públicos das áreas administrativas dos órgãos 
do Poder Executivo Municipal, com fins à contenção do 
contágio do Novo Coronavírus (COVID – 19), de acordo 
com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, 
de acordo com as condições estabelecidas no anexo I.

Camaçari, 14 de maio de 2020.

RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa retificação da publicação, referente ao valor 
global no Homologo da requerente PREMIER 
UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI, 
veiculada no Diário Oficial do Município  n.º 1413 de 13 
de maio de 2020.

Onde se lê:  R$ 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais)

Leia-se:   R$ 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais)

RETIFICAÇÃO DO 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa retificação da publicação, referente ao valor 
global do CONTRATO Nº 0370/2020 -  
PREMIER UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO 
EIRELI, veiculada no Diário Oficial do Município  n.º 1413 
de 13 de maio de 2020.

Onde se lê:  R$ 75.000,00 (setenta e 
cinco mil reais)

Leia-se:   R$ 125.000,00 (cento e vinte e 
cinco mil reais)

Secretario de Saúde

Cooperativas com sede no Município de Camaçari com a 
finalidade de produção emergencial de Máscaras 
Artesanais de tecido, a serem distribuídas para uso pela 
população em situação de vulnerabilidade social e 
econômica e entre os servidores públicos das áreas 
administrativas dos órgãos do Poder Executivo 
Municipal, com fins à contenção do contágio do Novo 
Coronavírus (COVID – 19), de acordo com as condições 
estabelecidas no Edital e seus anexos, de acordo com as 
condições estabelecidas no anexo I, à requerente 

SECRETARIO DE 
SAÚDE

DO 
CREDENCIAMENTO 004/2020

valor global de 

valor global de 

CONTRATO  0370/2020

CONTRATADA: 

valor global de 

valor global de 

Camaçari, 14 de maio de 2020.

HOMOLOGAÇÃO DO 
CREDENCIAMENTO 0004/2020

 
O  do Município de Camaçari, no uso 
de suas atribuições, homologa o Credenciamento de nº 
004/2019, cujo objeto é o credenciamento de 

ASSOCIAÇÂO ANDANDO COM DEUS - ADRAS, com 
valor global de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 
Data da Homologação: 11 de maio de 2020 – LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT – 

.
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EXTRATO DO CONTRATO 0369/2020

CONTRATO  N.º 0369/2020 .  CONTRATADA :  
ASSOCIAÇÂO ANDANDO COM DEUS - ADRAS  
Credenciamento de nº 004/2020, COMPEL, OBJETO: 
o credenciamento de 

, valor 
global R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 4018; Elemento de 
Despesa: 33.90.32.00; Fonte: 6102000. DATA DA 
ASSINATURA: 11 de maio de 2020 – LUIZ EVANDRO 
VARGAS DUPLAT –

 

.

Cooperativas com sede no 
Município de Camaçari com a finalidade de produção 
emergencial de Máscaras Artesanais de tecido, a serem 
distribuídas para uso pela população em situação de 
vulnerabilidade social e econômica e entre os servidores 
públicos das áreas administrativas dos órgãos do Poder 
Executivo Municipal, com fins à contenção do contágio 
do Novo Coronavírus (COVID – 19), de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos, de 
acordo com as condições estabelecidas no anexo I

SECRETARIO DE SAÚDE.

EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 002/2020

O Instituto de Seguridade do Servidor Municipal - 
ISSM, entidade gestora do Regime Próprio dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari - BA, 
torna pública a atualização das normas e procedimentos 
para a realização de CREDENCIAMENTO DE 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS que estejam autorizados a atuar no 
Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do 
Brasil (Bacen) e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), nos termos da Portaria MPS nº 519, de 2011, na 
redação dada pela Portaria nº MPS 440, de 2013, em 
conformidade com a Resolução do Conselho Monetário 
Nacional – CMN nº 3.922, de 2010 e alterações, bem 
assim com base na Resolução nº 001/2020 do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do ISSM publicada no 
DOM de 17/02/2020,  e na forma estabelecida neste 
edital.

1. DO OBJETO:
1 . 1  P r o m o v e r  o  C R E D E N C I A M E N T O  D E  
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS que estejam autorizados a atuar no 
Sistema Financeiro Nacional pelo Banco Central do 
Brasil (Bacen) e/ou pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM), nos termos da Portaria MPS nº 519, de 2011, na 

redação dada pela Portaria nº MPS 440, de 2013, em 
conformidade com a Resolução do Conselho Monetário 
Nacional – CMN nº 3.922, de 2010 e alterações e  na 
forma estabelecida neste edital.

2 .  D O S  L O C A I S  E  P R A Z O S  PA R A  O  
CREDENCIAMENTO:
2.1. Disponibilização do Edital: O presente edital será 
disponibilizado no site do ISSM http://www.issm. 
camacari.ba.gov.br/portal/index.php
2.2. Local para envio da documentação: Diretoria 
Administrativa do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal - ISSM, situado na Avenida Francisco 
Drumond, S/N º, Prédio Vermelho, Térreo, Centro 
Administrativo, Camaçari/Bahia.
2.3. Formas de recebimento da documentação: Enviar 
por correspondência ou entregar no endereço constante 
no subitem 2.2 deste Edital, no horário compreendido 
entre as 09h00 às 16h00. Durante o período em que 
houver suspensão do expediente externo do ISSM será, 
excepcionalmente, aceito o envio de documentos para o 
e-mail: issmpmc@gmail.com 
2.4. Os interessados deverão apresentar sua 
documentação na forma exigida neste edital no prazo de 
até 12 meses contados da data de publicação do 
presente.

3. DOS PRAZOS:
3 . 1 .  V I G Ê N C I A D O  C R E D E N C I A M E N T O :  
Credenciamento terá validade de 12 (doze) meses a 
partir da emissão do atestado de credenciamento, sendo 
necessário novo credenciamento após tal prazo.

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
4.1. Poderão ser credenciadas as instituições e fundos 
de investimento que atenderem às exigências previstas 
na legislação e normas em vigor, especialmente que:
a) Que atendem as condições estabelecidas pela 
Resolução CMN nº 3.922/2010, com as alterações 
posteriores;
b) Possuam elevado padrão ético de conduta nas 
operações realizadas no mercado financeiro e ausência 
de restrições que, a critério do Banco Central do Brasil 
(Bacen), da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) ou 
de outros órgãos competentes desaconselhem um 
relacionamento seguro;
c) Não se enquadrem em nenhuma das vedações 
existentes na Política de Investimentos vigente do ISSM, 
a qual se encontra disponível no site http://www.issm. 
camacari.ba.gov.br/portal/funcao.php?url=politicaI
nvestimentos.php
d) A participação neste credenciamento implica na 
aceitação integral e irrestrita das condições 
estabelecidas neste Edital.

5. DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA O 
CREDENCIAMENTO:

5.1. O processo de credenciamento será iniciado com a 
apresentação dos seguintes documentos pela instituição 
financeira:
5.1.1. Para se credenciar como ADMINISTRADOR:
a) Carta, em papel t imbrado, solicitando o 
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credenciamento da Instituição Financeira na categoria de 
Administrador;
b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco 
Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou 
órgão competente;
c) Contrato Social ou Estatuto Social;
d) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
e) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e 
Dívida Ativa da União;
f) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e 
Concordata);
g) Declaração de conhecimento da “Política de 
Investimentos” do ISSM.

5.1.2. Para se credenciar como GESTOR:

a) Carta, em papel t imbrado, solicitando o 
credenciamento da Instituição Financeira na categoria de 
Gestor;
b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco 
Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou 
órgão competente;
c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 
jurídica (CNPJ);
d) Contrato Social ou Estatuto Social;
e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e 
Dívida Ativa da União;
g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e 
Concordata);
h) Relação de componentes do Quadro Societário;
i) Declarar não possuir condenação na Comissão de 
Valores Mobiliários nem no BACEN, devidamente 
assinada pelo seu respectivo representante legal;
j) Relação nominal de clientes Institucionais privados ou 
RPPS com os quais se relaciona, através de declaração 
em papel timbrado da Instituição;
k) Declaração de conhecimento da “Política de 
Investimentos” do ISSM;
l) Declaração de que possui compliance atuante; 
m) Declaração de que atende aos requisitos previstos no 
§ 5º do Art. 15 da Resolução CMN 3922/2010 e 
alterações posteriores;
n) “Questionário Padrão ANBIMA DueDiligence para 
Fundos de Investimento”, preenchido e assinado pelos 
responsáveis pela Instituição Financeira, contendo: I) 
Informações sobre a Empresa: a. Resumo Profissional 
do quadro societário; b. Organograma da Empresa; c. 
Código de Ética e Conduta; II) Resumos Profissionais: a. 
Qualificação do Corpo Técnico; b. Histórico e Experiência 
de Atuação.

5.1.3. Para se credenciar como CUSTODIANTE:

a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento 
da Instituição Financeira na categoria de Custodiante;
b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco 
Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou 
órgão competente;
c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 
jurídica (CNPJ);
d) Contrato Social ou Estatuto Social;
e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e 
Dívida Ativa da União;

g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e 
Concordata);
h) Relação dos componentes do Quadro Societário;
i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores 
Mobiliários nem no BACEN, devidamente assinada pelo seu 
respectivo representante legal;
j) Declaração de conhecimento da “Política de 
Investimentos” do ISSM;
k) Lista de Administradores aos quais vem prestando o 
serviço de custódia atualmente.

5.1.4. Para se credenciar como DISTRIBUIDOR:

a) carta, em papel timbrado, solicitando o credenciamento 
da Instituição Financeira na categoria de Distribuidor;
b) Ato de registro ou autorização expedido pelo Banco 
Central do Brasil ou Comissão de Valores Mobiliários ou 
órgão competente;
c) Prova de inscrição no cadastro nacional de pessoa 
jurídica (CNPJ);
d) Contrato Social ou Estatuto Social;
e) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
f) Certidão da Fazenda Municipal, Estadual e Federal e 
Dívida Ativa da União;
g) Certidão Estadual de Distribuições Cíveis (Falência e 
Concordata);
h) Relação dos componentes do Quadro Societário;
i) Declarar não possuir condenação na Comissão de Valores 
Mobiliários nem no BACEN, devidamente assinada pelo seu 
respectivo representante legal;
j) Declaração de conhecimento da “Política de 
Investimentos” do ISSM;
k) Contrato de distribuição firmado com o Administrador do 
respectivo fundo que está distribuindo.

5.2. Para o FUNDO DE INVESTIMENTO que atenda a 
legislação vigente do Conselho Monetário Nacional, o 
processo de credenciamento se dará com a apresentação 
dos seguintes documentos:

I – Apresentar a seção referente às Informações do 
“Questionário Padrão ANBIMA Due Diligence para Fundos 
de Investimento”, preenchido e assinado pelos 
responsáveis pela Instituição Financeira; 
II – Último Regulamento do Fundo;
III – A Última lâmina do Fundo;
IV – Último extrato das informações sobre o fundo;
IV – Relatórios de Gestão;
V – Informações Complementares eventualmente 
pertinentes.

5.3. A documentação deverá ser apresentada em 1 (uma) 
via, original ou cópia, admitindo-se a solicitação de cópias 
autenticadas, caso solicitado pelo ISSM;
5.4. Toda a documentação deverá ser entregue de uma 
única vez. 
5.5.  Os documentos para os quais o prazo de validade não 
estiver mencionado expressamente somente serão aceitos 
dentro do prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua respectiva emissão.
5.6. Os documentos expedidos pela Internet ou com 
disponibilidade pública estarão sujeitos à verificação de sua 
autenticidade através de consulta online ou pela fonte 
emissora.
5.7. Todos os documentos apresentados deverão ser 
correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa 
que ora se habilita. Os documentos devem ser em nome de 
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uma única empresa (razão social e CNPJ). 
5.8. Os documentos de credenciamento serão 
analisados pelo Controle Interno e pelo Comitê de 
Investimento do ISSM.
5.9. Em nenhuma hipótese será permitida a 
apresentação de protocolos, em substituição aos 
documentos exigidos.
5.10. As Instituições Financeiras já credenciadas 
deverão iniciar um novo processo de credenciamento, 
preferencialmente, 90 (noventa) dias antes do término do 
credenciamento atual.

6. DO RECEBIMENTO, ANÁLISE E JULGAMENTO DA 
DOCUMENTAÇÃO:
6.1. De posse dos documentos apresentados pela 
instituição, após análise preliminar do controle interno, os 
membros do comitê de investimentos realizarão análise 
observando, dentre outros critérios, o histórico e 
experiência de atuação, o volume de recursos sob a gestão 
e administração da instituição, a solidez patrimonial, a 
exposição a risco reputacional, padrão ético de conduta e 
aderência da rentabilidade a indicadores de desempenho 
conforme o § 3º do art. 1º da Resolução CMN nº 
3.922/2010, alterada pela Resolução CMN nº 4.695, de 25 
de novembro de 2018.
6.2. O Fundo de Investimento somente será credenciado 
com a comprovação do credenciamento do administrador, 
gestor, custodiante e distribuidor, admitindo-se, todavia, 
que o credenciamento do fundo seja realizado na mesma 
ocasião do credenciamento das instituições financeiras 
antes referidas. 
6.3. Qualquer órgão dos órgãos do ISSM envolvido no 
procedimento de análise do credenciamento poderá 
solicitar esclarecimentos e informações complementares 
pela instituição financeira ou fundo de investimentos.
6.4. Havendo posicionamento favorável por parte do 
Controle Interno e do Comitê de Investimentos, será 
expedido atestado de credenciamento pelo Presidente do 
Comitê de Investimentos, observada a validade prevista 
neste edital.
6.5. É facultado ao Comitê de Investimentos a 
avaliação de produtos ofertados pela instituição durante o 
processo de análise de seu credenciamento, mas o 
investimento somente poderá ser realizado após a emissão 
de atestado de credenciamento.
6.6. A instituição e os fundos credenciados comporão 
um banco de dados que ficará armazenado no ISSM, 
obrigando-se a renovar as informações exigidas pelo 
presente edital, de acordo com o prazo de vigência do item 
3.1, sob pena de descredenciamento. 
6.7. O Credenciamento não implicará na obrigação de 
alocar ou manter seus recursos nas aplicações financeiras 
ou fundos administrados, geridos, custodiados ou 
distribuídos pela instituição financeira
6.8. O ISSM procederá à publicação de todas as 
Instituições Financeiras e Fundos credenciados no seu site: 
http://www.issm.camacari. ba.gov.br/ portal/index.php

7. DO DESCREDENCIAMENTO 
7.1. O ISSM poderá considerar descredenciada, de pleno 
direito, independentemente de aviso, interpelação ou 
notificação judicial ou extrajudicial, sem que, por isso, seja 
obrigado a suportar ônus de indenização, multa ou 
pagamento extra, a qualquer título, a instituição que: 
7.1.1. Descumprir quaisquer das normas que regem os 
ISSM, bem como aos ditames da Resolução CMN nº. 

3922/2010 e suas alterações; 
7.1.2. Deixar de executar o serviço na forma e nos prazos 
estipulados no Regulamento de Credenciamento, ou 
infringir qualquer disposição contratada; 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. O presente credenciamento entra em vigor na data de 
sua publicação, observando-se ainda o quanto determina o 
art. 10 da Resolução nº 01/2020 DO CONSELHO 
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI – ISSM QUE REGULAMENTA O 
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
E FUNDOS DE INVESTIMENTOS, que determinou a 
vigência de suas regras a partir de 18 de Maio de 2020.

8.2. Excepcionalmente, diante da situação de calamidade 
pública decorrente da pandemia ocasionada pelo 
Coronavirus que ocasionou a suspensão das atividades 
presenciais no âmbito do ISSM reconhecida pelas Portarias 
n. 17/2020 e 20/2020, serão permitidas, até a data de 30 de 
Junho de 2020, a aplicação de novos recursos em fundos e 
instituições financeiras já credenciadas e nos quais o ISSM 
já mantenha na data de publicação deste edital recursos 
aplicados, mesmo sem o atendimento a todas as 
exigências deste edital;

8.3. A partir de 01/07/2020 o ISSM somente poderá aplicar 
novos recursos em instituições financeiras e fundos de 
investimento que tenham sido credenciados nos termos 
deste edital.

Camaçari, 14 de maio de 2020

PEDRO JORGE VILLAS BÔAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR-SUPERINTENTES DO ISSM

PORTARIA Nº. 23/2020
EM 14 DE MAIO DE 2020

O Diretor Superintendente do Instituto de Seguridade 
do Servidor Municipal – ISSM, no uso de suas 
atribuições legais e com fundamento no disposto no 
inciso XVIII do artigo 13, do Regimento Interno deste 
Instituto e com fulcro nos arts. 87 e 88 que dispõe sobre 
o gozo de férias desfrutadas pelos servidores, da Lei 
Municipal n° 407 de 30 de agosto de 1998, Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Camaçari e,

CONSIDERANDO o quanto estabeleceu a Lei 
Municipal nº 1.624/2020 que dispõe sobre medidas 
emergenciais envolvendo servidores públicos, 
objetivando o remanejamento de recurso públicos para 
enfrentamento da pandemia do COVID-19 e dá outras 
providências;

CONSIDERANDO o quanto prevê o art. 3º, II e III, da já 
referida Lei Municipal nº 1.624/2020 que determina a 
antecipação e férias, inclusive para servidores que 
ainda não tenham adquirido o direito às mesmas;

CONSIDERANDO que o Decreto Municipal nº 
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7.342/2020 que dispõe obre medidas temporárias de 
prevenção e controle para enfrentamento do COVID-
19, e dá outras providências, prevê em seu art. 6º que 
os servidores que não estejam desempenhando 
atividades necessárias ao funcionamento da Prefeitura 
Municipal durante o período excepcional de 
enfrentamento da situação de pandemia ocasionada 
pelo COVID-19, seja em regime de teletrabalho ou 
presencialmente, deverão ser colocados em gozo de 
férias ou de licença prêmio;

CONSIDERANDO, o preenchimento dos requisitos 
legais para a concessão do benefício;

RESOLVE

CONCEDER aos servidores, férias relativas aos 
períodos aquisitivos e períodos de gozo descritos 
abaixo:

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DO 
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL – ISSM, EM 14 DE MAIO DE 2020.

 
 

PEDRO JORGE VILLAS BÔAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR-SUPERINTENTES 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A LIMPEC - Limpeza Pública de Camaçari, 
representada pelo seu Diretor Presidente, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 002/2020 
(PRESENCIAL) – COMPEL, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado 
de materiais de limpeza, para serem utilizados pelas 
unidades administrativas da LIMPEC. LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: ANIVALDO VIANA 
CAMPOS – ME, VALOR GLOBAL: R$ 84.199,58 
(oitenta e quatro mil cento e noventa e nove reais e 
c i n q u e n t a  e  o i t o  c e n t a v o s ) .  D ATA D A 
HOMOLOGAÇÃO: 07/05/2020. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO.

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0004/2020 – PREGÃO N° 002/2020 
(PRESENCIAL) – COMPEL .  CONTRATADA: 
ANIVALDO VIANA CAMPOS – ME. OBJETO: 
Contratação de empresa para fornecimento parcelado de 
materiais de limpeza, para serem utilizados pelas 
unidades administrativas da LIMPEC. Valor Global: R$ 
84.199,58 (oitenta e quatro mil cento e noventa e nove 
reais e cinquenta e oito centavos). Dotação 
Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; Elemento de 
Despesa: 33.90.30.99; Fonte: 0150.000/0100.000. DATA 
DA ASSINATURA: 07/05/2020. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO – DIRETOR PRESIDENTE.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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