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ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 

DIRETOR SUPERINTENDENTE

DECRETO Nº 7385/2020

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA 

PREFEITO

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES 

DIRETOR SUPERINTENDENTE

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e de 
acordo com as informações constantes no Processo de 
Aposentadoria nº 00151.07.10.390.2019

RESOLVE

Art. 1º. Conceder a APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 
POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ESPECIAL DE 
PROFESSOR, com fundamento no § 5º do artigo 40 da 
Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 6º 
da Emenda Constitucional 41/03, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal nº 997/2009 e suas alterações posteriores, à 
servidora IRENE MARIA MIRANDA DE SOUZA LIMA, 
matrícula 7666, ocupante do cargo de provimento efetivo 
de Professor II, Classe 4, Nível II, Referência F, lotada na 
Secretaria de Educação - SEDUC, com proventos 
integrais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 

), conforme demonstrativo de cálculo.

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

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

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2020.

6.409,73 (seis mil, quatrocentos e nove reais e setenta e 
três centavos

DECRETO Nº 7384/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais, e 
de acordo com as informações constantes no 
Processo de Aposentadoria nº 00255.07.10.390.2019

RESOLVE

Ar t .  1 º .  Concede r  a  APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA, com fundamento no § 1°, inciso II do 
Artigo 40 da Constituição Federal de 1988 combinado 
com o artigo 1º da Lei Federal 10.887/04 e de acordo 
com o disposto nos artigos 17 e 45 da Lei Municipal nº 
997/2009 e suas alterações posteriores ao servidor 
ELIAS DA PAZ MOREIRA, matrícula 6643, ocupante 
do cargo de provimento efetivo de Porteiro 40H, classe 
1, nível I, referência E, lotado na Secretaria de Saúde – 
SESAU, com proventos proporcionais.

Art. 2º. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
2.234,31 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e 
trinta e um centavos), equivalente a 95% (noventa e 
cinco por cento) da média dos salários de contribuição 
até o mês de maio de 2015, conforme demonstrativo 
de cálculo, devendo os efeitos do presente ato 
retroagirem a 27/06/2015, data em que o servidor 
atingiu a compulsoriedade no serviço público.

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

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

Camaçari-BA, 01 de setembro de 2020.

DECRETOS



DECRETO DE 08 DE SETEMBRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe são 
conferidas pela constituição federal e pela lei orgânica do 
município,

Considerando a Decisão Judicial nos Processos nº 
0 5 0 5 1 8 5 - 9 7 . 2 0 1 8 . 8 . 0 5 . 0 0 3 9 ,  0 5 0 4 7 0 7 -
60.2016.8.05.0039 resolve:

NOMEAR, por ordem judicial, em regime estatutário, 
para o cargo público de provimento efetivo da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, os(as) candidatos(a)s no 
concurso público 001/2013, abaixo relacionados, e que 
atenderam ao chamamento na forma do edital acima 
mencionado:

TÉCNICO EM ATIVIDADE TRIBUTÁRIA

Nº.             Nome       Insc.        Clas.
01 IVANA CARVALHO DA SILVA 
     FERREIRA                   80742246    8ª

TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: 
ANALISTA DE SUPORTE

Nº.             Nome       Insc.        Clas.
01 LUCIANO RODRIGUES 
     PEIXOTO  88832865      4ª

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI EM  08 DE SETEMBRO DE 2020

ANTONIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013

COMUNICADO

CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE

Comunicamos aos candidatos convocados através do 
Edital Nº002/2020 do Concurso Público 001/2013, para o 
cargo de Agente comunitário de saúde, que 
compareceram para etapa de entrega de documentos e 
exames médicos, que o curso de formação Inicial será 
realizado no período de 19 a 23/10/2020, na modalidade 
semipresencial. 
Todos os candidatos abaixo relacionados deverão 
comparecer no dia 19/10/2020 ao Departamento de 
Atenção Básica -DAB, no Prédio Vermelho da 
Prefeitura, localizado  na Av. Francisco Drumond s/n, 
Centro Administrativo-Centro.

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – BARRA DE 
POJUCA

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 JANQUELE GOMES RAMOS 
     SANTOS                         77100296        2ª

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FICAN

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 LUCIENE TRINDADE DOS 
    SANTOS                                        73113548       2ª

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FRADINHO

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 ADELI DA SILVA SANTOS           79064667        3ª

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PIAÇAVEIRA I

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 EUNICE BARBOSA MATOS           73534101       3ª

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – NOVA 
VITÓRIA I

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 ROSIMEIRE DA SILVA DE SOUZA 74148245     3ª

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – NOVO 
HORIZONTE II

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 RAFAEL LIRA DOS SANTOS         74810964      3ª

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – GLEBA B

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 MARIZE FERNANDO DOS 
     SANTOS NASCIMENTO            78764300      5ª
02 MARILEIDE OLIVEIRA PEREIRA 
     SANTANA                          78758316      8ª

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – SANTO 
ANTÔNIO

Nº.             Nome     Insc.     Clas.
01 MARLENE PEREIRA DOS SANTOS 
     LIMA                            73008304     8ª
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Esclarecemos que o curso é de caráter eliminatório e 
o não comparecimento implicará na eliminação do 
candidato.

GABINETE DA SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 08 DE SETEMBRO DE 
2020.

 Helder Almeida de Souza
Secretário da Administração

TERMO DE RETI-RATI

TERMO DE RETI-RATI AO APOSTILAMENTO 
001/2020 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE) AO 
CONTRATO Nº 0244/2019 ENTRE A SECRETARIA 
DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA LBX EVENTOS E LOGISTICA - EIRELLI.

A SECRETARIA DE GOVERNO do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, 
com sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-
Bahia, representado neste ato pelo secretário, Sr. 
JOSÉ GAMA NEVES, brasileiro, casado, portador do 
R.G nº 0397086679 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
2 5 9 . 7 0 8 . 4 4 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, referente ao Contrato nº 0244/2019, 
conforme Processo nº 01318.11.07.611.2018, que se 
regerá pela legislação pertinente, lei Federal nº 
8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições 
seguintes: 

OBJETO: Contratação de Registro de Preço para 
serviço de Apoio e Organização de eventos realizados 
e apoiados pela Secretaria de Governo do município de 
Camaçari, para futuras contratações de acordo com a 
conveniência e necessidade da Administração Pública 
Municipal

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

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Camaçari, 03 de Setembrode 2020.

JOSÉ GAMA NEVES
Secretário de Governo

CONTRATO N.º0013/2020

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
SEDES e a empresa FLEX PRODUÇÃO MUSICAL 
EIRELI.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/ n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Sra. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 
identidade n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 898.751.845-00, doravante 
denominado CONTRATANTE, e FLEX PRODUÇÃO 
MUSICAL EIRELI, com sede no Caminho Rio Tocantis, 
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16 A, Gleba C, Camaçari/BA, CEP 42.803-150, telefone 
(71) 98763-3467, inscrita no Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
05.909.402/0001-27,representada neste ato pelo Sr. 
FABRIZIO RODRIGUES RAMOS, brasileiro, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 644.743.565-00, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00539.11.07.611.2019, decorrente 
de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 
109/2019 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0345/2019 e que se regerá pelo 
disposto na Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto Municipal n.º 4.072/05 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) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 109/2019 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Proposta apresentada pelaCONTRATADA;
c) Ata de Registro de Preços n.º0345/2019.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em serviço de confecção e fornecimento 
de materiais promocionais para a divulgação das ações, 
projetos e eventos decorrentesdosProgramas 
Desenvolvildos pelo Governo através das suas diversas 
secretarias, sendo no presente contrato a Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari, conforme Anexo I do Edital da 
licitação em epígrafe.
Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

3.1 O valor global deste contrato é R$ 79.000,00 
(setenta e nove mil reais),referente ao lote, constante 
da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presenteobjeto.§ 1º Ocorrendo Aditivo 
contratual que estenda a sua execução, poderá ser 
deferido reajustamento dos preços contratados, a partir 
da data de entrega da Proposta de Preços, pela variação 
do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM, ou, na sua 
falta, índice legalmente previsto à época.
3.2 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra,a  qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção 
pelacontratada.
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a 
tramitaçãoda 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 
depreço.

CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

Diário Oficial do

MUNICÍPIOCAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Quinta-feira
10 de Setembro de 2020 - Ano XVIII
Nº 1499 - Pagina. 04 de 11



A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura.

§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 (dez) 
dias corridos, contados a partir da data de recebimento 
da Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando 
a empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso elimpeza.
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aoslimites 
legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alteraçõesposteriores.

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS

O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari, conforme descrito em ordem de serviço, 
baseadona necess idade  da  Secre ta r ia  de  
Desenvolvimento Social e Cidadania -SEDES.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

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

§ 1º DOS DIREITOS

I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazosconvencionados.

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações doCONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato;

c) Fiscalizar a execução dosserviços.

d) Vistoriar os materiais, obrigando a contratada a manter 
todos os materiais limpos e em perfeitas condições de 
uso.
II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de Referência (Anexo 
I do Edital que instruiu esta contratação), que são partes 
integrantes deste instrumento contratual independente 
de transcrição;
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação;
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 

presente licitação, em especial, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos deduplicatas;
e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como as 
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade 
(civil e penal), por quaisquer danos a terceiros, 
provenientes de negligência resultante da prestação do 
serviço;
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente junto 
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos;
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato, ficar impedido de executar suas 
atividades seja qual for o motivo, a CONTRATADA 
deverá proceder da seguinte forma:

g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
por escrito com as justificativas, devidamente 
acompanhada de cópia autenticada da documentação 
que comprove o ocorrido;
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais absoluto 
sigilo, com relação às informações que venha a conhecer 
por ocasião da execução dos serviços.
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do fornecimento dos 
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e desde que 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem expressa e 
escrita da CONTRATANTE.
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto d o  
contrato firmado.
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 
se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária.
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação.
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
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penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
alterações posteriores, sem prejuízo daresponsabilidade 
civil ecriminal.

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 
infraçõesleves.

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

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da 
fatura do fornecimento doproduto/serviço;

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 
da fatura do fornecimento doproduto/serviço;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento doproduto/serviço.
III. Suspensão nos prazos abaixodefinidos:

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% a20%;

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a20%;
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de20%;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual;
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de20%.
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. 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 penalidadeaplicada.
§ 2º 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.
§ 3º 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.
§ 4º 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.
§ 5º 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.
§ 6º 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 danotificação administrativa à 
Contratada, sob pena demulta.

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 dalegislação.

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.
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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 
leg is 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, para que produza os efeitos jurídicos.

Camaçari - Bahia, 20 de Janeiro de 2020.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO 
SILVACONTRATANTE

FABRIZIO RODRIGUES RAMOS
CONTRATADA

PORTARIA Nº. 034/2020
DE 04 DE SETEMBRO DE 2020

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

RESOLVE

Art. 1º – Designar a servidora Michele Catarina de A. 
Barbosa, cargo de técnica de enfermagem, matricula nº 
61984, para responder pelo PA Dr Artur Sampaio.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de 
sua assinatura, revogada as disposições em contrário.
        

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM DE 04 DE SETEMBRO 
DE 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 01/2020 DO TERMO 
DE FOMENTO Nº 05/2018, CELEBRADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E O 

.

APREFEITURA  MUNICIPAL  DE  CAMAÇARI,  inscrito  
no  CNPJ/MF  sob   n°. 14.109.763/0001-
80,comsedeàAv.FranciscoDrumonnd,s/n,CEP42.800-
970,Centro-Camaçari - Bahia, neste ato representado 
pelo Prefeito Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA 

SERVIÇO DE APOIO 
ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO 
DA BAHIA - SEBRAE/BA
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SILVA, portador do R.G n° 04231738-04 SSP-BA, 
inscrito no CIC/MF sob o n° 598.837.315-15, doravante 
denominadaCONTRATANTE,resolvemodificarunilateral
menteoTermodeFomentonº05/2018, conforme Processo 
nº 01329.21.01.817.2018, que ser e gerá pela legislação 
pertinente, Lei Federal n° 13.019/2014 e o Decreto 
Municipal n° 6.875/2018, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo A d m i n i s t r 
a t i v o nº 01329.21.01.817.2018.

OBJETO: Cooperação técnica e financeira entre o 
SEBRAE/BA e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, visando 
realizar ações que possibilitem o Município e as 
empresas a serem mais competitivas e sustentáveis 
tornando um ambiente propício para o desenvolvimento 
dos negócios, e consequentemente, novos postos de 
trabalho e aumento na geração de renda.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, §8º da Lei Federal 
nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento nº 
01/2020, cujo objetivo é a alteração de dados no Disposto 
na Cláusula Sexta - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, 
prevista no instrumento inicial, substituindo u m a d a s 
dotações orçamentárias correspondentes, conforme o 
orçamento da Secretaria Municipal de Turismo, a partir 
do presente momento responsável por sua gestão, 
passando a constar a seguinte dotação, permanecendo 
as demais dotaçõesinalteradas:

Camaçari, 04 de Setembro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito Municipal

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇAO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 
201/2016.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI/BA. CONTRATADA: ESPÓLIO DE SRª. 
ELIANE DO CARMO FILHO, REPRESENTADO PELO 
INVENTARIANTE SRª AYANNE MARIA DO CARMO 
FILHO OLIVEIRA. DO OBJETO: Alterar a Cláusula 
Segunda (Do Prazo) Contrato nº. 201/2016; DO PRAZO: 
Fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, de modo que 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

a partir de 16 de agosto de 2020, passará a viger até 16 e 
agosto de 2021; DO PREÇO: O valor global estipulado 
para o referido instrumento é de  R$ 78.854,61 (setenta e 
oito mil, oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta 
e um centavos). Fica mantida a forma de pagamento 
prevista no bojo do contrato original. Os recursos 
financeiros para pagamento das despesas decorrentes 
do presente termo aditivo correrão por conta do Projeto  
atividade: 4019, Elemento de Despesa:33903600 e 
Fonte: 6102000 E 0114000  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e plenamente em vigor as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato originário e 
do posterior Termo Aditivo, não modificadas por este 
Instrumento, não sendo devido o pagamento de nenhum 
valor além do que foi estabelecido mo presente 
instrumento, renunciando, expressamente, ao reajuste 
previsto no Contrato original nº 201/2016, em sua 
Cláusula Sexta. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 13 de 
Agosto de 2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT. 
MUNICÍPIO. ESPÓLIO DA SRª. ELIANE DO CARMO.  
LOCADORA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 
0344/2018. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA RADIAL 
TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS LTDA.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
CLÁUSULA QUINTA do Contrato nº 0344/2018;  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, de modo que, a partir 
de 01 de novembro de 2020, passará a vige raté 01 de 
novembro de 2021; DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de  R$ 
6.474.999,48 (seis milhões, quatrocentos e setenta e 
quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e 
quarenta e oito centavos), o qual permanece inalterado 
e proporcional ao período ora aditado.  Fica mantida a 
forma de pagamento prevista no bojo do contrato original;  
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e 
plenamente em vigor as demais Cláusulas e disposições 
do Contrato Originário e termo aditivo não modificadas 
por este Instrumento;  DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 
27 de agosto de 2020. HELDER ALMEIDA DE SOUZA.  
RADIAL TRANSPORTE DE VEÍCULOS E CARGAS 
LTDA. CONTRATADA.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO N.º 0084/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL - 
AVISO DE RETIFICAÇÃO - A Comissão Central 
Permanente de Licitação – COMPEL informa que na 
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publicação do Aviso de Prorrogação do PREGÃO N.º 
0084/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no 
Diário Oficial do Município n.º 1498 do dia 09/09/2020. 
Onde se lê: Objeto: Registro de Preços para 
contratação de empresa especializada em atender as 
necessidades dos órgãos e entidades pertencentes a 
administração Direta e Indireta do Município de 
Camaçari, para eventual prestação dos serviços 
abaixo discriminados: Lote 01 (Voz Digital); Lote 02 
(Voz e Dados); Lote 03 (Tecnologia da Informação e 
comunicação com transmissão de dados - 
Redundância); Lote 04 (Tecnologia da Informação e 
comunicação com transmissão de dados - Principal); 
Lote 05 (Tecnologia da Informação com 
infraestrutura e sistema). Leia-se: Objeto: Registro de 
Preços para contratação de empresa especializada em 
atender as necessidades dos órgãos e entidades 
pertencentes a administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari, para eventual prestação dos 
serviços abaixo discriminados: Lote 01 (Voz Digital); 
Lote 02 (Voz e Dados); Lote 03 (Tecnologia da 
Informação e comunicação com transmissão de 
dados - Redundância); Lote 04 (Tecnologia da 
Informação e comunicação com transmissão de 
dados - Principal); Lote 05 (Tecnologia da Informação 
com inf raest rutura) ;  Lote  06  (S is tema) .   

Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br.  
Licitação n.º: 819039. Tel.: (71) 3621-6880. Aricele 
Guimarães Machado Oliveira – Pregoeira da COMPEL.                       

 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0144/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preços 
para aquisição de soluções, devido à necessidade da 
continuidade das ações em saúde. Acolhimento: 
23/09/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
24/09/2020, às 08h30min; Disputa: 24/09/2020, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-6776 – 
Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA N.º 
0003/2020 – COMPEL

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI comunica 
aos interessados, que está aberto a CHAMADA 
PÚBLICA N.º 0003/2020 – COMPEL para eventual 
aquisição de gêneros alimentícios (tomate, cebola e 
aipim minimamente processado) da Agricultura Familiar, 
destinados à alimentação escolar nas Creches e 
Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do 
Município de Camaçari-BA, disponibilizado no sítio do 
Portal de Compras de Camaçari (www.compras. 
camacari.ba.gov.br). Período para entrega e 
recebimento dos envelopes contendo os documentos da 
Chamada Pública: 09h00min do dia 21/09/2020 até às 
14h00min do dia 16/10/2020. Data de abertura dos 

envelopes: 19/10/2020 às 09h00min. Local: Auditório da 
Coordenação de Produtos e Patrimônio da Prefeitura 
Municipal de Camaçari, situado na Avenida Francisco 
Drummond, s/nº, Prédio da Secretaria de Educação, 
térreo, Centro Administrativo, Camaçari, Bahia. 
I n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  e - m a i l :  

compelpmc@gmail.com. Ana Paula Souza Silva – 
Presidente da Comissão Central Permanente de licitação 
– COMPEL. Camaçari, 10 de setembro de 2020.

PORTARIA N.º  49/2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.° 
4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 
00399.11.07.689.2020,

                              RESOLVE:

Aplicar à Empresa QUIBASA QUÍMICA BÁSICA LTDA, 
em consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 
10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, 
combinado com a Lei Municipal N.º 803/2007, Decretos 
Municipais Nºs 4.183/06 e 4.862/10, com base no que 
dispõe o item 19.1.1 do edital Pregão Eletrônico nº 
0081/2020, e de acordo com o Parecer n.º 942/2020 da 
Procuradoria Geral do Município, a seguinte penalidade:

I.      ADVERTÊNCIA. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA N.º  50/2020

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o Decreto Municipal n.° 
4715/2009, e de acordo com o Processo nº. 
00357.11.07.689.2020,

                           RESOLVE:

Aplicar à Empresa AR SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA, 
em consonância com art. 7º da Lei Federal N.º 
10.520/2002, o art. 87 da Lei Federal N.º 8.666/1993, 
combinado com a Lei Municipal N.º 803/2007, Decretos 
Municipais Nºs 4.183/06 e 4.862/10, com base no que 
dispõe o item 19.1.1 do edital Pregão Eletrônico nº 
034/2020, e de acordo com o Parecer n.º 934/2020 da 
Procuradoria Geral do Município, a seguinte penalidade:
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I.   ADVERTÊNCIA. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 08 DE SETEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

PORTARIA Nº. 191/2020
08 DE SETEMBRO DE 2020

Designa serv idor  para  f ins de 
fiscalização da execução dos Contratos 
Administrativos nº 007/2020, para 
a t e n d e r  a s  n e c e s s i d a d e s  d a  
Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público – STT do município 
d e  C a m a ç a r i / B A e  d á  o u t r a s  
providencias.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no
uso das suas atribuições legais, em especial das 
especificadas nos termos da Lei Orgânica do Município; 
Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006 e Decreto nº 4521, de 
05 de outubro de 2007.

Considerando as disposições constantes na Lei Federal 
nº 8.666/1993 e Lei Municipal nº 803/2007;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar a servidora BARBARA VALERIO ISSA, 
mat. 1015154, para fins de fiscalização da execução dos 
Contratos Administrativos abaixo discriminados para 
atender as necessidades da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público –  STT do município de 
Camaçari/BA:

I – CONTRATO Nº 007/2020, contratação de empresa 
especializada para Locação de Totens interativos com 
impressão A4 e Desenvolvimento de aplicativo para o e-
DAT (Declaração de acidente de trânsito eletrônica), para 
atender ás necessidades desta Superintendência.
Parágrafo Único: Fica designado na qualidade de 
suplente a fim de substituir o titular especificado no inciso 
anterior, o servidor EDSON ROBERTO GOMES DA 
SILVA, MAT. 101313.

Art.2º. Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, Retroagindo seus efeitos ao dia 03 de Agosto 
de 2020.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 08 DE SETEMBRO DE 2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

EXTRATO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO DA LIMPEC

TERMO DE DISPENSA  Nº .  005 /2020 ;  
C O N T R ATA D A :  J O S E  M A N D U  N E T O  
27859118572. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada em usinagem ou calderaria para 
execução dos serviços de forma de 15 (quinze) 
caixas coletoras de 5m² com todos os materiais, que 
por sua vez encontra-se com cerca de 30 a 40% de 
sua estrutura corroída pelo tempo e o chorume. 
VALOR GLOBAL: R$ 33.450,00 (trinta e três mil 
quatrocentos e cinquenta reais). Fundamentada 
no Artigo 24, §1° da Lei Federal nº 8.666/93. Data da 
RATIFICAÇÃO: 04/09/2020. ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO - DIRETOR PRESIDENTE.

EXTRATO DE CONTRATO DA LIMPEC

CONTRATO Nº. 0010/2020. CONTRATADA: JOSE 
MANDU NETO 27859118572. TERMO DE 
DISPENSA Nº. 005/2020. OBJETO: Contratação 
de empresa especializada em usinagem ou 
calderaria para execução dos serviços de forma de 
15 (quinze) caixas coletoras de 5m² com todos os 
materiais, que por sua vez encontra-se com cerca 
de 30 a 40% de sua estrutura corroída pelo tempo e 
o chorume. VALOR GLOBAL: R$ 33.450,00 (trinta 
e três mil quatrocentos e cinquenta reais). 
Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33.90.39.99; Fonte de 
Recurso: 0150.000. ASSINATURA: 04/09/2020 – 
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO – DIRETOR 
PRESIDENTE.
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