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de Recolher já instituído, bem assim para modificar o horário 
de sua aplicação, passando a conter a seguinte redação:
 
Art. 16 Fica também prorrogado, até a data referida no artigo 
1º deste decreto, o toque de recolher no âmbito do Município 
de Camaçari, consistente na restriçaõ de locomoçaõ noturna, 
vedado a qualquer individ́uo a permanência e o trânsito em 
vias, equipamentos, locais e praças pub́licas, no período 
compreendido entre 21h às 5h.

Art. 3º Ficam mantidas as Fases I e II do Plano Estratégico de 
Reabertura Parcial das Atividades Econômicas, que já 
vigoram, respetivamente, desde os dias 27 de junho e 11 de 
agosto do corrente ano, conforme Decreto nº 7380, de 10 de 
agosto de 2020.

§ 1º Enquanto estiver vigente o Toque de Recolher, os horários 
disciplinados no Plano Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas, Fases I e II, para o funcionamento das 
atividades não essenciais, deverá se adequar à restrição 
imposta pelo Toque de Recolher.

§ 2º Fica vedada, durante as fases I e II de reabertura 
disciplinada no Plano Estratégico de Reabertura Parcial das 
Atividades Econômicas, a realização de campanhas 
promocionais com descontos chamativos que importem em 
risco de aglomeração de pessoas, sujeitando aquele que 
descumprir tal vedação às sanções legais, inclusive a imediata 
interdição do estabelecimento.

§ 3º Os estabelecimentos contemplados pelas fases I e II de 
reabertura ficam responsáveis pela adoção das medidas 
adequadas e necessárias à organização das filas em suas 
áreas externas, de forma a cumprir todos os requisitos do 
protocolo, sob pena de incidir em descumprimento do Decreto, 
sujeitando-se às penalidades cabíveis.     

Art. 4º Ficam afastadas, naquilo que conflitem com as 
disposições constantes do Plano Estratégico de Reabertura 
Parcial das Atividades Econômicas, as limitações impostas 
pelo Decreto nº 7365/2020, especificamente para os 
estabelecimentos contemplados em cada fase do referido 
plano, com a ressalva estabelecida no §1º do artigo anterior, 
no que se refere ao Toque de Recolher. 

Art. 5º Em razão das medidas de prevenção à disseminação 
da COVID-19, fica suspensa a realização dos desfiles cívicos 
previstos no calendário municipal, no ano de 2020.

Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, 
EM 25 DE AGOSTO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 7382/2020
DE 25 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a quarta alteração no Decreto 
Municipal nº 7365, de 1º de julho de 2020, 
especificamente para prorrogar, até o dia 09 de 
setembro de 2020, a vigência das medidas de 
prevenção ao COVID-19 nele disciplinadas, 
com a instituição do Plano Estratégico de 
Reabertura Parcial das Atividades Econômicas 
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município e:

Considerando o trabalho conjunto e o compromisso firmado 
entre os Municípios da Região Metropolitana de Salvador 
(RMS) e o Governo do Estado da Bahia;

Considerando, ainda, que a totalidade das medidas 
instituídas pelos referidos decretos estaduais e adotadas 
pelos Municípios da Região Metropolitana de Salvador (RMS) 
já são objeto de regulamentação e disciplina específica pelo 
Decreto Municipal nº 7365, de 1º de julho de 2020, tais como a 
instituição do toque de recolher e a restrição do funcionamento 
de atividades comerciais àquelas definidas como essenciais;  

Considerando, por fim, os entendimentos mantidos com o 
Governo do Estado da Bahia e Municípios da Região 
Metropolitana de Salvador (RMS), no sentido de elaborar 
protocolos específicos de forma conjunta para garantir a 
retomada das atividades econômicas e sociais, a fim de 
assegurar que a reabertura gradual e segura seja feita de 
forma ordenada, com regras voltadas à mitigação da 
transmissão e do contágio pelo COVID-19;

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o artigo 1º do Decreto nº 7365, de 1º de 
julho de 2020, especificamente para prorrogar a sua vigência 
para até o dia 09 de setembro de 2020, passando a conter a 
seguinte redação:

Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de emergência 
no âmbito do Município de Camaçari, com nova prorrogação, 
até o dia 09 de setembro, do prazo de aplicação das medidas 
preventivas imprescindíveis ao combate do COVID-19 
disciplinadas no Decreto nº 7363, de 20 de junho de 2020, 
conforme disciplina constante dos artigos subsequentes.

Art. 2º Fica alterado o art. 16 do Decreto nº 7365, de 1º de julho 
de 2020, especificamente para prorrogar a vigência do Toque 

DECRETOS
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DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a)ANÁLIA CARDOSO DE 
SANTANA VIDAL, cadastro n°. 61281, 30% (trinta por 
cento) sobre seu vencimento básico, referente à 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
paraassessorar o Centro de Referência e Assistência 
Social – CRAS DE ABRANTES,da estrutura da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania- 
SEDES, a partir de 03 de fevereiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 03 DE FEVEREIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a)SIRLAINE ARAÚJO DOS 
SANTOS, cadastro n°. 828710, 30% (trinta por cento) 
sobre seu vencimento básico, referente à Gratificação 
por Gerenciamento e Assessoramento, para assessorar 
o centro de Assistência Judiciária e Cidadania - 
CAJUC,da estrutura da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania- SEDES, a partir de 03 de fevereiro de 
2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 03 DE FEVEREIRO DE 2020.  

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 19 DE MAIO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a)EVANA MARTINS 
GONZAGA, cadastro n°. 61590, 30% (trinta por cento) 
sobre seu vencimento básico, referente à Gratificação 
por Gerenciamento e Assessoramento, para assessorar 
juntoa Carteira de Cooperação Técnica, da estrutura da 
Secretaria da Administração- SECAD, a partir de 19 de 
maio de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 19 DE MAIO DE 2020. 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 01 DE JULHO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, NO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, 
que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela 
Lei Orgânica do Município, e através da Lei Municipal nº. 
1522/2017, de 28 de dezembro de 2017, que cria a 
Gratificação por Gerenciamento e Assessoramento, 
resolve:

CONCEDER ao servidor (a)VANESSA PEREIRA 
DORIA, cadastro n°. 61359, 30% (trinta por cento) sobre 
seu vencimento básico, referente à Gratificação por 
Gerenciamento e Assessoramento, pararesponder pelo 
setor de Recrutamento e Seleção da Coordenação de 
Recursos Humanos, da estrutura da Secretaria da 
Saúde- SESAU, a partir de 01 de julhode 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 01 DE JULHO DE 2020.          

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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PORTARIA Nº 45/2020
DE 21 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores 
públicos municipais ocupantes de cargos 
de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município e a Carta Magna Federal e,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 41 da 
Constituição Federal de 1988; no artigo 23 e §§ da Lei nº 
407/98 – Estatuto do Servidor; no art. 8º, §§ 1º e 2º da Lei 
Municipal nº. 873/2008 e 874/2008 – Plano de Carreira, 
Cargos e Vencimentos do Quadro de Provimento Efetivo 
da Administração Direta do Município de Camaçari, o 
disposto no Decreto nº. 4924/2010, alterado pelo Decreto 
4996/2011 que regulamenta o Estágio Probatório e 
demais alterações;

CONSIDERANDO que os servidores submetidos às 
avaliações do estágio probatório, obtiveram rendimento 
satisfatório, no período de 03 (três) anos, que lhe 
proporcionaram o direito a adquirir a estabilidade 
funcional no serviço público, conforme mandamento 
constitucional;

CONSIDERANDO que foi oportunizado o contraditório e 
a ampla defesa a todos os servidores, na hipótese de 
revisão da nota da referida avaliação.

RESOLVE

Art. 1º - Fica assegurada a estabilidade no serviço 
público deste Município, nos termos das legislações 
supracitadas, a servidora abaixo relacionada, em virtude 
da aprovação no estágio probatório:

Art. 2º - Fica determinado à Coordenadoria Central de 
Gestão de Pessoas – CCGP, todas as providências 
necessárias e cabíveis quanto às devidas anotações 
junto ao assento funcional dos servidores.

Art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogando as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 21 DE AGOSTO 
DE 2020

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
 Secretário de Administração

Contrato de prestação de serviço que entre 
si celebram a PREFEITURA MUNICIPAL 
DE CAMAÇARI e a empresa SOUL 
EVENTOS LTDA - ME

Aos dezenove de junho do ano de dois mil e vinte, 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, a SOUL 
EVENTOS LTDA - ME, com sede a RUA DJALMA 
CASTOR DA ROCHA Nº 210, SALA 01, CENTRO, 
SIMÕES FILHO/BA, cep 43.700-000, e-mail: 
souleventosltda@gmail.com telefone: (71) 3043-
5388, inscrita no CNPJ sob n.° 08.316.075/0001-98, 
representada neste ato pelo Sr. Amaziles Andrade dos 
Santos, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.° 
3 5 5 . 9 1 8 . 8 9 5 - 4 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada no 
processo administrativo n.°00857.11.07.611.2019, 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão 
Presencial n.° 0152/2019, para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.° 0349/2019 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, osdocumentos:

a) Edital de PREGÃO n.° 0152/2019
b) Ata de Registro de Preços n.° 0349/2020

CONTRATO N.º 419/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

CONTRATAÇÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

JOSÉ GAMA NEVES

,
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PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E 
DESMONTAGEM DE TOLDOS, CORTINAS E TENDAS 
EM PERÍODO MENSAL PARA SEREM UTILIZADOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME AS 
ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES PREVISTAS EM 
PLANILHA E ANEXO I DO EDITAL DA LICITAÇÃO EM 
EPÍGRAFE 

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nos serviços nos 
limites legais do valor inicial atualizado do contrato, e as 
supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, 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.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

Opagamentoserárealizadomedianteempenho,ematé30(
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 

O valor global deste contrato é de R$ 271.633,00 
(DUZENTOS E SETENTA E UM MIL, SEISCENTOS E 
TRINTA E TRÊS REAIS), constante da proposta de 
preços apresentada pela CONTRATADA, entendido este 
como preço justo e suficiente para a total execução do 
presente objeto.

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 06 (Seis) 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 
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

§ 1º  

(PRESENCIAL) - COMPEL

O prazo de execução dos serviços deverá ser em 
conformidade com o constante no Termo de Referência, 
Anexo do Edital do PREGÃO N.º 0152/2019 -

, mediante emissão da 
Ordem de Serviço ou documento equivalente.

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, do Edital de 
PREGÃO N.º 0152/2019 (ELETRÔNICO) - 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 
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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 DOS DIREITOS

§2º DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA OITAVA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

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

I. ConstituemobrigaçõesdaCONTRATANTE:

a) Efetuaropagamentoajustado;e
b) Darà CONTRATADA as condições necessárias a 
regular execução do contrato;
c) Fiscalizar a execução dos serviços.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

1. Cumprir integralmente com as condições deste 
Contrato, do Termo de Referência (Anexo I do Pregão n.º 
0152/2019 - 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 NormaTributária.

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

§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 
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 DÉCIMA - DAS SANÇÕES

ÀCONTRATADAserãoaplicadasasseguintessanções,gr
aduadasconformeagravidadedainfração,semprejuízo 
desançõescivisecriminais,apósoprévioprocessoadminis
trativogarantidoaampladefesaeocontraditório:

I. Advertência sempre que forem constatadas 
infrações leves.

II. Multa pora trasoimotivado 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 
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 ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal.

IV. Suspensão de até12(doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando:

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

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

d) Entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: 
multa de 20% e rescisão contratual;
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e) Executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer da nos 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, 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 a 
CONTRATADA 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, 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 
d a  
Administração,permitidaadelegaçãoparaasançãoprevist
anoincisoI,facultadaadefesadointeressadono 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 subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO

Este contrato poderá ser rescindido:

a) Por atounilateralda 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 dalegislação.

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.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS 
RESPONSABILIDADES

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

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

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

§ 3º   Ficando comprovado, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
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.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Terça-feira
25 de Agosto de 2020 - Ano XVIII

Nº 1488 - Pagina. 23 de 31



CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigirda 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, 22 de julho de 2020.

JOSÉ GAMA NEVES
SECRETÁRIO DE GOVERNO

CONTRATANTE

AMAZILES ANDRADE DOS SANTOS
SOUL EVENTOS LTDA - ME

CONTRATADA

RESOLUÇÃO Nº 07/2020
DE 10 DE JULHO 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 JULHO de 2020, correspondente às fontes de 
receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 18.159.298 
(Dezoito milhões, cento e cinquenta e nove mil e 
duzentos e noventa e oito 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 -
0,1% (zero vírgula um por cento negativo) 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 - Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que menciona sobre eventual oscilação no 
ritmo da atividade econômica, apurou-se para o período, 
que os maiores tomadores de serviços do município, 
dentre eles a Ford, Braskem e a própria prefeitura de 
Camaçari, que ainda não desempenham suas atividades 
institucionais com normalidade, haja vista a redução do 
agregado  econômico e laboral, em virtude de uma série 
de limitações legais e funcionais, impostas pelos entes 
reguladores da saúde pública, a nível, Federal, Estadual 
e Municipal, de acordo com normas internacionais, que 
impactaram negativamente nos projetos e produção de 
produtos e serviços, planejados para o período, fato este 
em que definimos um fator percentual de -26% (menos 
vinte e seis porcento) para composição do índice de 
esforço fazendário.

Gabinete do Secretário, em 10 de julho de 2020.

Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699

Secretário da Fazenda

Sócrates Bento Souza Simões Filho

Deives Pires Sampaio
Cadastro 62646

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Cadastro 8088
Auditor Fiscal

Auditor Fiscal

Liliane da Silva Ferreira
Cadastro 63332

Técnico Fazendário

Alisson Emanuel dos Santos
Cadastro 61013

Assistente de Secretário
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TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2019 DO 
CONTRATO N°259/2015 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DOS CAMPOS DE 
FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BA ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI  E A 
EMPRESA AJL CONSTRUÇÕES LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à Av. 
Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela Secretária 
de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM BARBOSA 
SOUZA, brasileira, portadora da carteira de identidade – RG 
nº.478162014, SSP-BA, inscrita no CIC/MF sob o n° 
577.287.805-06, doravante denominada CONTRATANTE, 

Considerando a previsão contratual e do instrumento 
convocatório de que a atualização dos preços se dará pelo 
INCC - Indice Nacional da Construção Civil;

Considerando que decorreu o prazo previsto para 
aquisição do direto ao reajuste, conforme previsão 
contratual, bem como solicitação emanada por parte da 
empresa prestadora dos serviços;

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0259/2015, que 
se regerá pela legislação pertinente, Lei Federal n° 
8.666/93, com as alterações introduzidas posteriormente e 
pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente instrumento de apostilamento contratual tem 
como objetivo o reajuste do preço contratado, aplicando o 
Indice Nacional da Construção Civil – INCC, 17,05% 
(dezessete vírgula zero cinco por cento), conforme variação 
do índice INCC previsto em contrato, entre junho/2015, mês 
da proposta e setembro/2018 (cláusula 4ª, §1º).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0259/2015, 
permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente 
modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 22 de julho de 2019.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

RESOLUÇÃO  Nº   003/2020  
DE 19 DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre aprovação da Prestação 
de Contas do 1º quadrimestre de 2020 
da Secretaria Municipal de saúde de 
Camaçari - BA.

Considerando que foi entregue em tempo hábil, a 
todos conselheiros, a prestação de contas do 1º 
quadrimestre de 2020 para análise e parecer ou 
questionamentos;

Considerando que a prestação de contas foi 
apresentada de forma clara e que todos os 
questionamentos foram esclarecidos na reunião 
ordinária de julho;

Considerando a apreciação desta pauta que foi 
aprovada em reunião ordinária do Conselho 
Municipal de Saúde em 19 de agosto de 2020;

O Conselho Municipal de Saúde no uso de suas 
competências regimentais e atribuições conferidas 
pela Lei Nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 e a Lei 
Nº. 1086 de 22 de junho de 2010, que institui o 
Conselho Municipal de Saúde de Camaçari,

RESOLVE:

Art. 1º.  Aprovar a Prestação de Contas do 1º 
quadrimestre de 2020, apresentada pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

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

Paulo Cezar Souza Costa
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologo a resolução nº  003/2020  do Conselho 
Municipal de Saúde.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde
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RESOLUÇÃO Nº 06/2020 
DE 16 JUNHO DE 2020

Dispõe sobre para a concessão de 
Registro e Renovação de Registros das 
Organizações governamentais e não 
governamentais, com ou sem fins 
lucrativos, de atendimento aos direitos 
da pessoa idosa no Município de 
Camaçari:

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
PESSOA IDOSA - CMDPI, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere a Lei municipal nº726/2006, e 
CONSIDERANDO o advento da Lei Federal nº 10.741 de 
1º de outubro de 2003 – ESTATUTO DO IDOSO, bem 
como seus artigos 47, 48, 49, 50, notítulo IV, capítulo II; e 
ainda, o disposto na referida lei quanto à fiscalização das 
organizações governamentais e não governamentais, 
com ou sem fins lucrativos de atendimento direito da 
pessoa idosa, conforme deliberação na reunião ordinária 
online, realizada no dia 16 de junho de 2020.

RESOLVE:

Art.1º– Aprovar a Regulamentação dos Critérios para a 
concessão de Registro e Renovação de Registros das 
Organizações governamentais não governamentais, 
com ou sem fins lucrativos, de atendimento aos direitos 
da pessoa idosa constante nos anexos desta resolução.

Art.2º– Poderão obter registro no CMDPI as 
organizações com ou sem fins lucrativos que promovam 
ações no campo da política de atendimento à Pessoa 
Idosa, conforme estabelecido no artigo 47 do Estatuto do 
Idoso, que considera como linhas de atendimento:

I. Políticas sociais básicas, previstas na lei federal nº 
8.842 de 04 de janeiro de1994;
II. Políticas e programas de assistência social, em caráter 
supletivo, para aqueles que necessitarem;
III. Serviços especiais de prevenção e atendimento às 
vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, 
crueldade e opressão;
IV. Serviços de identificação e localização de parentes ou 
responsáveis por pessoas idosas abandonados em 
hospitais e instituições de longa permanência;
V.  Proteção jurídico social por organizações de defesa 
de direitos as pessoas idosas;
VI. Mobilização da opinião pública no sentido da 
participação dos diversos segmentos da sociedade no 
atendimento a pessoa idosa.

Art.3º– A Concessão de Inscrição para organizações 
governamentais e não governamentais, organizações 
com ou sem fins lucrativos e seus respectivos programas 
de atendimento de acordo com o que se preceitua a 
legislação supracitada, obedecerá ao disposto na 
presente Resolução Normativa.

Parágrafo Único – o Certificado de Inscrição a ser 
concedido pelo CMDPI terá prazo de validade de dois 
anos, sendo obrigatório sua atualização bienal dos 
documentos no primeiro quadrimestre de cada exercício, 
até o mês de abril, de acordo com o estabelecido na 
presente normatização.

Art.4º– Somente deverão solicitar e obter Inscrição no 
CMDPI, organizações governamentais e não 
governamentais, organizações com ou sem fins 
lucrativos, que atuem no atendimento e defesa dos 
direitos do Idoso, apresentando seu respectivo programa 
de atuação de acordo com dispostos nos artigos 48, 49 e 
50 do Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741/03, 
transcritos nos artigos a seguir:

Art.5º– Para Concessão da respectiva inscrição as 
organizações de atendimento ao idoso, devem observar 
os seguintes requisitos, conforme disposto no artigo 48 
do Estatuto do Idoso:

I. Oferecer instalações físicas em condições adequadas 
de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança;
II. Apresentar objetivos estatutário se Plano de Trabalho 
compatíveis com os princípios desta Lei; 
III. Estar regularmente constituída;
IV.Demonstrar a idoneidade de seus dirigentes.

Art.6º– As organizações que desenvolvam programas de 
institucionalização de longa permanência adotarão os 
seguintes princípios, conforme disposto no artigo 49 do 
Estatuto do Idoso:

I. Preservação dos vínculos familiares;
II. Atendimento personalizado e em pequenos grupos;
III. Manutenção da pessoa idosa na mesma instituição, 
salvo em caso de força maior;
IV. Participação do idoso nas atividades comunitárias, de 
caráter interno e externo; 
V. Observância dos direitos e garantias dos idosos;
VI. Preservação da organização do idoso e oferecimento 
de ambiente de respeito e dignidade.

Parágrafo único. O dirigente de instituição prestadora 
de atendimento a pessoa idosa responderá civil e 
criminalmente pelos atos que praticar em detrimento da 
pessoa idosa, sempre juízo das sanções administrativas.

Art.7º– Constituem obrigações das organizações de 
atendimento, conforme disposto no artigo 50 do Estatuto 
do Idoso.

I. Celebrar contrato de parceria para prestação de serviço 
com a pessoa idosa especificando o tipo de atendimento, 
as obrigações da organização e prestações de correntes 
da parceria, com os respectivos preços, se for o caso;
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II. Observar os direitos e as garantias de que são titulares 
aos idosos;
III. Fornecer vestuário adequado se for pública e 
alimentação suficiente;
IV. Oferecer instalações físicas em condições adequadas 
de habitabilidade; 
V.  Oferecer atendimento personalizado;
VI. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos 
familiares;
VII. Oferecer acomodações apropriadas para 
recebimento de visitas; 
VIII. Proporcionar cuidados à saúde, conforme a 
necessidade da pessoa idosa;
IX. Promover atividades educacionais, esportivas, 
culturais e de lazer;
X. Proporcionar assistência religiosa aqueles que 
desejarem, de acordo com suas crenças; 
XI. Proceder o estudo social e pessoal de cada caso;
XII. Comunicar à autoridade competente de saúde toda 
ocorrência da pessoa idosa portador de doenças 
infectocontagiosas;
XIII. Providenciar ou solicitar que o Ministério Público 
requisite os documentos necessários ao exercício da 
cidadania àqueles que não os tiverem, na forma da lei;
XIV. Fornecer comprovante de depósito dos bens móveis 
que receberem das pessoas idosas;
XV. Manter arquivo de anotações onde constem data e 
circunstâncias do atendimento, nome do idoso, 
responsável, parentes, endereços, cidade, relação de 
seus pertences, bem como o valor de contribuições e 
suas alterações, se houver, e demais dados que 
possibilitem sua identificação e a individualização do 
atendimento;
XVI. Comunicar ao Ministério Público, para as 
providências cabíveis, a situação de abandono moral ou 
material por parte dos familiares;
XVII. Manter no quadro de pessoais profissionais com 
formação específica.

Art.8º– São os documentos necessários ao 
encaminhamento do pedido de inscrição ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa–CMDPI:

a) Organizações não governamentais e/ou 
organizações sem fins lucrativos:

I. Requerimento fornecido pelo CMDPI, conforme 
modelo anexo I, devidamente preenchido, data do e 
assinado pelo representante legal da organização;
II. Formulário de Cadastro fornecida pelo CMDPI, 
conforme modelo anexo II, devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo representante legal da 
organização que deve rubricar todas as folhas;  
III. Cópia do documento de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente 
atualizado;
IV. Licenciamento da Vigilancia Sanitária; Caso a 
organização não possua a documentação deverá 
informar o motivo da ausência do documento, firmando 
um Termo de Compromisso de Regularização, com a 
manifestação favorável da vigilância sanitária, cabendo 
ao CMDPI avaliar a possibilidade de registrar/renovar, 
baseado no presente ajuste (anexoIII);

V. Apresentar o Atestado do Projeto de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico, em conformidade com as 
exigências da Lei Estadual nº 12.929/2013 e do Decreto 
Estadual nº 16.302/2015 expedido pelo Corpo de 
Bombeiros de Camaçari, devidamente atualizado;
VI. Cópia do documento comprobatório de dedetização 
do estabelecimento;
VII. Apresentação de projeto aprovado do imóvel para os 
fins a que se destina e cópia do respectivo habite-se; 
LaudoTécnico de avaliação – L.T.A;
VIII. Cópia do Estatuto, onde seja comprovado que os 
objetivos estatuários estejam em conformidade com o 
Estatuto do Idoso, devendo estar registrado em Cartório 
de Camaçari Civil das Pessoas jurídicas;
IX. Nos casos de organizações e organizações de 
assistência social, apresentar cópia do certificado de 
inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – 
CMAS;
X. Apresentação do modelo de contrato de prestação de 
serviço com o idoso, de acordo com que preceitua o 
Estatutodo Idoso, em seu artigo 50, inciso I - celebrar 
contrato escrito de prestação de serviço com a pessoa 
idosa, especificando o tipo de atendimento, as 
obrigações da organização e prestações decorrentes do 
contrato, com os respectivos preços, se for o caso;
XI. Plano Anual de trabalho, com os respectivos 
programas de atendimento, conforme roteiro anexo IV;
XII. Relação da quantidade e tipo de vínculo 
empregatício de funcionários, prestadores de serviços, 
voluntários, estagiários que exerçam qualquer atividade 
na organização, conforme modelo anexo V;
XIII. Nos casos de organizações de longa permanência 
ou casa lar, apresentara declaração de compatibilidade 
como Estatuto do Idoso, artigo 35 – Todas as 
organizações de longa permanência, ou casa lar, são 
obrigadas a firmar contrato de prestação de serviços com 
a pessoa idosa abrigada;

§1º No caso de organizações filantrópicas, ou casa lar, é 
facultada a cobrança de participação da pessoa idosa no 
custeio da organização;

§2º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
ou Conselho Municipal da Assistência Social estabelecer 
á forma de participação prevista no §1o, que não poderá 
exceder a 70% (setenta por cento) de qualquer benefício 
previdenciário ou de assistência social percebido pela 
pessoa idosa; 

§3º Se a pessoa idosa for incapaz, caberá a seu 
representante legal firmar o contrato a que se refere o 
caput deste artigo (anexoVI);
XIV. Cópia da Ata da eleição e posse da atual diretoria, 
devidamente averbadas em cartório de Camaçari Civil da 
Pessoas jurídicas;
XV. Cópia da ata da fundação registrada em cartório;
XVI.Cópia do RG e CPF do Presidente, Vice-Presidente e 
Diretor Financeiro;
XVII. Atestado de Antecedentes criminais da Diretoria 
Executiva;
XVIII. Cópia do documento de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente 
atualizado;
IX. Certidão de Regularidade do FGTS, fornecido pela 
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Caixa Econômica Federal;
XX.Certidão negativa Conjunta de Débitos relativos a 
contribuição Previdenciárias e Receita Federal;
XXI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
XXII. Certidão de débitos Municipal;
XXIII.   Certidão de débito Estadual;
XXIV. Nos casos de projetos intersetoriais com outras 
políticas, o CMDPI solicitará aos órgãos pertinentes, 
parecer quanto ao seu funcionamento;
XXV.É facultado ao CMDPI solicitar outros documentos 
que sejam necessários para análise da inscrição.

Art.9º- Para a renovação do Registro serão exigidos 
os seguintes documentos:  

I.Cópia do certificado de registro anterior;
II. Cópia do Estatuto, onde seja comprovado que os 
objetivos estatuários estejam em conformidade como 
Estatuto do Idoso, devendo estar registrado em cartório 
de Camaçari Civil das Pessoas jurídicas;
III. Cópia da Ata da eleição e posse da atual diretoria 
atualizada, devidamente averbadas em cartório de 
Camaçari Civil da Pessoas jurídicas;
IV. Formulário de Cadastro fornecida pelo CMDPI, 
conforme modelo anexo II, devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo representante legal da 
organização, que deverá rubricar todas as folhas;
V. Cópia do documento de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente 
atualizado;
VI.Certidão de Regularidade do FGTS fornecido pela 
Caixa Econômica Federal;
VII.Certidão negativa Conjunta de Débitos relativos a 
contribuição Previdenciárias e Receita Federal;
VIII. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
IX. Certidão de débitos Municipal;
X.   Certidão de débito Estadual;
XI. Licenciamento Sanitário; Caso a organização não 
possua a documentação deverá informar o motivo da 
ausência do documento, firmando Termo de 
Compromisso de Regularização, com a manifestação 
favorável da vigilância sanitária, cabendo ao CMDPI 
avaliar a possibilidade de renovação, baseado no 
presente ajuste (anexoIII);
XII. Nos casos de organizações de longa permanência ou 
casa lar, apresentar cópia laudo da Vigilância Sanitária, 
expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari, devidamente atualizado;
XIII. Apresentar o Atestado do Projeto de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico, em conformidade com as 
exigências da Lei Estadual nº 12.929/2013 e do Decreto 
Estadual nº 16.302/2015 expedido pelo Corpo de 
Bombeiros de Camaçari, devidamente atualizado;
IVX. Atestado de Antecedentes criminais da Diretoria 
Executiva;
VX. Relatório Anual de atividades, assinado pelo 
representante legal da organização em que se 
identifiquem, descreva, quantifiquem e qualifiquem as 
ações desenvolvidas no último exercício;
VIX. Requerimento fornecido pelo CMDPI, conforme 
modelo anexo I, devidamente preenchido, datado e 
assinado pelo representante legal da organização.

Parágrafo único – Os documentos acima especificados 

são obrigatórios e deverão ser entregues em cópias 
acompanhadas de seus originais para conferência ou 
autenticados por cartório, exceto os emitidos pela 
internet, na sede do CMDPI, com 01 (um) mês de 
antecedência de seu vencimento.
b) Organizações não governamentais e/ou 
organizações, com fins lucrativos:
I. Requerimento fornecido pelo CMDPI, conforme 
modelo anexo I, devidamente preenchido, datado e 
assinado pelo representante legal da organização;
II. Formulário de Cadastro fornecida pelo CMDPI, 
conforme modelo anexo II, devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo representante legal da 
organização, que deverá rubricar todas as folhas;
III. Cópia do documento de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente 
atualizado;
IV. Licenciamento da Vigilancia Santária; Caso a 
organização não possua a documentação deverá 
informar o motivo da ausência do documento, firmando 
termo de compromisso de Regularização, com a 
manifestação favorável da vigilância sanitária, cabendo 
ao CMDPI avaliar a possibilidade de renovação, baseado 
no presente ajuste (anexoIII);
V. Nos casos de organizações de longa permanência ou 
casa lar, apresentar cópia laudo da Vigilância Sanitária, 
expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari, devidamente atualizado;  
VI. Cópia do documento comprobatório de dedetização 
do estabelecimento;
VII. Apresentação de projeto aprovado do imóvel para os 
fins a que se destina e cópia do respectivo habite-se; 
Laudo Técnico de avaliação –L.T.A;
VIII. Cópia do Contrato Social e alterações posteriores 
que demonstre a regularidade de sua constituição 
registrado em Cartório;
IX. Apresentação do modelo de contrato de prestação de 
serviço com a pessoa idosa de acordo com que preceitua 
o Estatuto do Idoso, em seu artigo 50, inciso I- celebrar 
contrato escrito de prestação de serviço com o idoso, 
especificando o tipo de atendimento, as obrigações da 
organização e prestações de correntes do contrato, com 
os respectivos preços, se for o caso;
X.Plano Anual das atividades para o ano vigente, com os 
respectivos programas de atendimento, conforme roteiro 
no anexo IV;
XI.Relação d aquantidade e tipo de vínculo empregatício 
de funcionários, prestadores de serviços, voluntários, 
estagiários que exerçam qualquer atividade na 
organização, conforme modelo anexo V;
XII. Cópia do RG e CPF do Representante Legal da 
Organização;
XIII. Atestado de Antecedentes criminais do 
representante legal da organização;
XIV. Declaração de idoneidade dos integrantes legais da 
organização, conforme modelo anexo, devidamente 
preenchida, datada e assinada pelo representante legal 
da organização;
XV. Descrição da forma em que se executa a prestação 
de serviço, que deverá ser compatível com os princípios 
do Estatuto do Idoso;
XVI. Cópia do Regimento Interno da Instituição 
devidamente assinada pelo seu representante legal;
XVII. Nos casos de projetos intersetoriais com outras 
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políticas, o CMDPI solicitará aos órgãos pertinentes, 
parecer quanto ao seu funcionamento;
XVIII. Em caso de organização com sede em outro 
município a organização deverá possuir uma unidade 
executora em Camaçari;
XIX.Certidão de Regularidade do FGTS fornecido pela 
Caixa Econômica Federal;
XX. Certidão negativa Conjunta de Débitos relativos a 
contribuição Previdenciárias e Receita Federal;
XXI. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
XXII. Certidão de débito Municipal;
XXIII.   Certidão de débito Estadual;
XXIV. Apresentar o Atestado do Projeto de Segurança 
Contra Incendio e Pânico, em conformidade com as 
exigências da Lei Estadual nº 12.929/2013 e do Decreto 
Estadual nº 16.302/2015 expedido pelo Corpo de 
Bombeiros de Camaçari, devidamente atualizado;
XXV. Nos casos de organizações de longa permanência 
ou casa lar, apresentar cópia laudo da Vigilância 
Sanitária, expedido pela Secretaria Municipal de Saúde 
de Camaçari, devidamente atualizado;
XXVI.É facultado ao CMDPI solicitar outros documentos 
que sejam necessários para análise da inscrição.
Art.10 – Para a renovação do Camaçari serão exigidos 
os seguintes documentos: 
I.Cópia do certificado de Camaçari anterior;
II.Cópia do Contrato Social e alterações posteriores que 
demonstre a regularidade de sua constituição registrado 
em Cartório;
III. Formulário de Cadastro fornecida pelo CMDPI, 
conforme modelo anexo II, devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo representante legal da 
organização, que deverá rubricar todas as folhas;
IV.Cópia do documento de inscrição no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ, devidamente 
atualizado;
V.Licenciamento da Vigilancia Sanitária; Caso a 
organização não possua a documentação deverá 
informar o motivo da ausência do documento, firmando 
termo de compromisso de Regularização, com a 
manifestação favorável da vigilância sanitária, cabendo 
ao CMDPI avaliar a possibilidade de Camaçari / 
renovação, baseado no presente ajuste (anexoIII);
VI. Nos casos de organizações de longa permanência ou 
casa lar, apresentar cópia laudo da Vigilância Sanitária, 
expedido pela Secretaria Municipal de Saúde de 
Camaçari, devidamente atualizado;
VII. Atestado de Antecedentes criminais do 
representante legal da organização; 
VIII. Declaração de idoneidade de todos os integrantes 
da Diretoria Executiva, conforme modelo anexo VII, 
devidamente preenchida, datada e assinada pelo 
representante legal da organização;
IX. Relatório de atividades, assinado pelo representante 
legal da organização em que se identifiquem, descreva, 
quantifiquem e qualifiquem as ações desenvolvidas no 
último exercício;
X. Requerimento fornecido pelo CMDPI, conforme 
modelo anexo I, devidamente preenchido, datado e 
assinado pelo representante legal da organização.
c) Organizações governamentais, programas e 
serviços de atendimento das políticas públicas 
básicas de atenção ao idoso:
I.Requerimento e Ficha Cadastral fornecido pelo CMDPI, 

devidamente preenchido, datado e assinado pelo 
representante legal da organização;
II.Laudo da vigilância sanitária expedido pela Secretária 
Municipal de Saúde, devidamente atualizado;
III. Nos casos de organizações de longa permanência ou 
casa lar, apresentar devidamente atualizada a cópia do 
laudo da Vigilância Sanitária, expedido pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari,
IV.Plano de trabalho anual com os respectivos 
programas e projetos de atendimento á pessoa idosa;
V.É facultado ao CMDPI solicitar outros documentos que 
sejam necessários para análise da inscrição;
VI.Em se tratando de renovação, a organização deverá 
apresentar a cópia do certificado de registro anterior.

d) Em se tratando de FUNDAÇÃO, a requerente 
deverá apresentar ainda:

I. Cópia da escritura de sua instituição, devidamente 
registrada no Cartório de Camaçari Civil das Pessoas 
Jurídicas;
II. Comprovante de aprovação dos estatutos, bem como 
suas respectivas alterações, se houverem, pelo 
Ministério Público;
III.Cópia do Regimento Interno, bem como cópia da ata 
da assembléia que o aprovou.
IV. É facultado ao CMDPI solicitar outros documentos 
que sejam necessários para análise da inscrição.
V. Em se tratando de renovação, a organização deverá 
apresentar a cópia do certificado de registro anterior.
VI. Nos casos de organizações de longa permanência ou 
casa lar, apresentar devidamente atualizada a cópia do 
laudo da Vigilância Sanitária, expedido pela Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari.

Art.11– O pedido de inscrição e de renovação, deverá ser 
apresentado com documentação completa em envelope, 
na sede do CMDPI;
Art.12–O pedido de inscrição e os documentos 
encaminhados pela organização serão apresentados 
aos membros do CMDPI, que providenciarão a sua 
atuação e farão uma conferência formal sobre o 
cumprimento do art.9 - desta deliberação.

Parágrafo único – Constatada ausência de qualquer 
documento, a organização interessada será notificada, 
por ofício, para complementação.

Art.13– Após a avaliação da plenária, caso a decisão final 
seja favorável à inscrição e renovação, emitir o 
correspondente certificado, cujo prazo devigência será 
de dois (02) anos.  

Art.14– A inscrição junto ao CMDPI poderá ser cancelada 
a qualquer tempo, de forma motivada, se for 
comprovado, por meio de processo administrativo 
deflagrado junto ao Conselho, o descumprimento de 
exigências legais e/ou administrativas, assegurada a 
ampla defesa.

Art.15– O requerente poderá solicitar informações sobre 
o andamento de pedido de inscrição e renovação através 
de ofício, dirigindo à diretoria executiva do CMDPI, que 
enviará resposta à requerente por ofício.
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Art.16– Para manutenção de certificado de inscrição e 
renovação, as organizações não governamentais, com 
ou sem fins lucrativos, e os programas e serviços 
governamentais deverão cumprir as seguintes 
formalidades:

I. Sempre que ocorrer qualquer alteração na 
programação, nas atividades, nos compromissos sociais 
da organização, bem como na razão social, endereço, 
telefones, composição da diretoria executiva, 
representante legal da organização, ou quaisquer outras 
alterações relevantes, esta deverá comunicar ao CMDPI, 
através de ofício, endereçado ao presidente, 
imediatamente após a alteração ocorrida;
II. Apresentar outras informações e/ou documentos, 
quando solicitados pelo CMDPI;

III. Atender critériosamente, o estabelecido no art.4º, 
parágrafo único da presente resolução.

Art.17– O CMDPI efetuará visitas às organizações não 
governamentais, e aos programas e serviços da área 
governamental, objetivando verificação de atendimento 
e atuação junto a pessoa Idosa, conforme o que se 
preceitua o Estatuto do Idoso, em seu artigo 52.

Art.18 – Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, e a partir de então as organizações terão o 
prazo de sessenta (60) dias para regularizar a inscrição 
de cadastro no CMDPI, na forma ora estabelecida.

Camaçari-B.,16 de junho de 2020.

Cleide de Souza Santos 
Presidente CMDPI

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
0205/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA CBV 
CONSTRUTORA LTDA. DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato n° 0205/2019; DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por mais 
04 (quatro) meses, de modo que, a partir de 02 de 
setembro de 2020, passará a viger até 02 de janeiro 
de 2021. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais cláusulas e 
disposições do Contrato originário e termos aditivos, 
as quais não foram modificadas por este instrumento, 
especialmente as disposições sobre o preço. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA,  19  de agosto de 2020.  
JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.  
MUNICÍPIO.  CBV CONSTRUTORA LTDA. 
CONTRATADA.

EXTRATO DE CONTRATO
E CONVÊNIO

CHAMAMENTO PÚBLICO 
nº 0008/2020- (COMPEL)

 

Resultado do Julgamento 

 
Objeto: 

 
, através da Comissão Central 

Permanente de Licitação – COMPEL torna público aos 
interessados, que após análise das Propostas Técnica 
apresentas no CHAMAMENTO PÚBLICO 0008/2020, 
segue ordem de classificação das empresas:

Chamamento público para contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços 
médicos, de enfermagem e de condutores socorristas, 
como estratégia de enfrentamento e combate a 
Pandemia COVID-19 nos reforço das equipes de saúde 
nos postos da Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Camaçari, declarado município em situação 
de emergência, Decreto nº 7315/2020 em 20 de março de 
2020.

O Município de Camaçari

TERMO DE ADESÃO À ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS

O Diretor Superintendente da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT - do Município de 
Camaçari(BA), torna público que aderiu como “carona” à 

O inteiro teor da Ata de Reunião e do Relatório de 
Julgamento das Propostas Técnica encontra – se 
d i s p o n í v e l  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o :  

www.compras.camacari.ba.gov.br. Ficando desde já 
fica aberto o prazo recursal conforme art. 4º-G, § 2º da Lei 
13.979/2020. Ana Paula Souza Silva - Presidente da 
COMPEL.
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Ata de Registro de Preço n° 0345/2019, Pregão 
Presencial n° 109/2019, cujo objeto é o Registro de Preço 
para Contratação de empresa especializada em serviço 
de confecção e fornecimento de materiais promocionais 
para divulgação das ações, projetos e eventos 
decorrentes da execução dos Programas Desenvolvidos 
pelo Governo através das suas diversas secretarias, 
exceto SESAU, realizado pela Prefeitura Municipal de 
Camaçari, responsável pelo gerenciamento da Ata, em 
que foi registrado preço da empresa Flex Produções 
Musical Eirel i ,  inscri ta no CNPJ sob o nº 
05.909.402/0001-27, visando à manutenção das 
atividades realizadas por esta Superintendência, por 
meio do Processo Administrativo n° 115/2020.

Camaçari(BA), 19 de Agosto de 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente 

AVISO DE CANCELAMENTO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público, para conhecimento dos interessados, que em 
virtude de alterações no Projeto Básico e Edital, fica 
CANCELADO o Pregão Presencial n° 001/2020, cujo 
objeto é o Registro de Preços para Contratação de 
empresa especializada para execução de serviços e 
obras de engenharia de tráfego para implantação e 
manutenção da sinalização horizontal, vertical, 
dispositivos de segurança e pequenas obras civis com 
ênfase na acessibilidade universal, atendendo as 
especificações técnicas e quantitativo constantes no 
Anexo I, parte integrante e indissociável do Edital, a fim 
de atender as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público – STT.

Camaçari–BA, 03 de Agosto de 2020. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro.
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