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DECRETO DE 09 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, resolve:

E X O N E R A R  FAT I M A F E R R E I R A B A S TO S  
PARAGUASSU, cadastro 832487, do cargo de Assessor 
do Executivo I, símbolo GES II da estrutura da Secretaria 
do Governo – SEGOV, em 09 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 14 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, resolve:

REMANEJAR os cargos comissionados de suas 
respectivas secretarias, para as secretarias designadas, 
conforme relacionado abaixo:

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 14 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

DECRETO DE 20 DE AGOSTO 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, resolve:

 
RETIFICAR os termos do Decreto que designa o servidor 
ELIZEU DE JESUS SANTANA, cadastro n°. 60927 
Onde se lê: para função de Confiança de Diretor, 
publicado no Diário Oficial nº. 1483 página 01 de 
18/08/2020, leia-se: função de Vice-Diretor de Unidade 
Escolar III, do Centro Educacional do Gravatá.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE AGOSTO DE 2020.      

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 09 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, resolve:

EXONERAR CAMILA LORDELO SANTANA, cadastro 
832467, do cargo de Gerente, símbolo GES IV da 
estrutura da Secretaria do Governo – SEGOV, em 09 de 
setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 09 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETOS



HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 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, resolve:

EXONERAR EROS SOUSA DO CARMO, cadastro 
831705, do cargo de Assessor do Executivo I, símbolo 
GES II da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, 
em 24 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 24 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, resolve:

EXONERAR NAIO ROGER CARDOSO BARRETO, 
cadastro 831557, do cargo de Assessor Técnico I, 
símbolo GES II da estrutura da Secretaria de Esporte, 
Lazer e Juventude - SEJUV, em 24 de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 24 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 25 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, resolve:

EXONERAR TIAGO SANTOS SANTANA PACHECO, 
cadastro 830880, do cargo de Gerente, símbolo GES IV 

da estrutura da Secretaria do Governo - SEGOV, em 25 
de setembro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 25 DE SETEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETARIO DA ADMINISTRAÇÃO

TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2020 DO 
CONTRATO Nº 0428/2020 ENTRE O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI E TAIS ALVES MARINHO ABREU.

A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 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. 
HELDER ALMEIDA DE SOUZA, brasileiro, casado, 
portador do R.G nº inscrito no CPF sob o nº 123.825.745-
34, doravante denominada CONTRATANTE, resolve 
modificar unilateralmente o Contrato nº 0428/2020, 
conforme Processo nº 0400/2020, que se regerá pela 
legislação pertinente, lei Federal nº 8.666/933, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas cláusulas 
e condições seguintes: 

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0400/2020 e Credenciamento nº 
0005/2020.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARECER 
TÉCNICO DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA PARA 
AQUISIÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE USO DA 
PREFEITURA DE CAMAÇARI, BEM COMO PARECER 
EM SEDE DE LAUDO JUDICIAL E EXPEDIÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO CARTORÁRIA PARA AQUISIÇÃO 
DE IMÓVEL.

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:
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Camaçari, 02 de Outubro de 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário da Administração

TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 0001/2020 AO 
CONTRATO N.º 0492/2019, FIRMADO ENTRE O 
M U N I C Í P I O  D E  C A M A Ç A R I E  A  
EMPRESAVAREJO BRINDES SOLUÇÕES EM 
IMPRESSOS EIRELI, NA FORMA ABAIXO:

A Secretaria da Administração, neste ato 
representado pelo secretário, Sr. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA, inscrito no CPF sob n.° 
123.825.745-34,  doravante denominado 
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente 
o Contrato 00492/2019, conforme processo n.° 
00750.11.07.611.2018, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as 
alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE:  Processo 
Licitatório n.º 00750.11.07.11.2018, Contrato n.º 
0492/2019.

OBJETO: Contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de confecção de 
crachás para os servidores da administração direta 
e indireta da Prefeitura Municipal de Camaçari-BA, 
conforme especificações e quantitativos constantes 
no Edital e seus anexos.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei 
Federal 8.666/1993, realiza-se o presente 
Apostilamento, cujo objetivo é a alteração do 
Disposto na Cláusula Segunda - Do Recurso 
Financeiro, prevista no instrumento inicial, 
indicando nova Dotação Orçamentária, conforme o 
orçamento fiscal vigente:
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Camaçari - Bahia, 07 de Outubro de 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 02/2020 DO 
CONTRATO N°0359/2019 - EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE VIAS 
PÚBLICAS DO PROGRAMA DE MOBILIDADE 
URBANA, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA, 
CONFORME CONTRATO 0399.706-54/12 – PAC 2., 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E 
A EMPRESA CAMPBEL CONSTRUÇÕES E 
TERRAPLENAGEM 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 CLÁUSULA 
TERCEIRA, Caput, de que o valor global será reajustado 
de imediato após a assinatura do contrato.

RESOLVEM reajustar o valor do Contrato n° 0359/2019, 
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 

CONTRATANTE

TERMO DE APOSTILAMENTO

o Indice Nacional da Construção Civil – INCC, previsto no 
instrumento convocatório e contrato, em 17,70% 
(dezessete vírgula setenta por cento).

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições 
anteriormente acordadas do Contrato n° 0359/2019, 
permanecendo válidas e inalteradas as não 
expressamente modificadas por este Instrumento.

Camaçari, 04 de setembro de 2020.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

CONTRATO N.º 0457/2020 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA – SEDES 
e a empresa VERDE IMPERIAL COMERCIO E 
DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTO LTDA
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano 
Central nº 841, Centro, Camaçari – BA, representada 
neste ato pela Secretária de SEDES Srª. ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, brasileira, casada, 
portador da carteira de identidade n.º 6484155-38 
SSP/BA, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n.º 
898.751.845-00, doravante denominado contratante, e 
VERDE IMPERIAL COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE 
ALIMENTO LTDA, com sede à TRAVESSA I CIA, Nº 
280,  Bairro: CENTRO, Cidade: SIMÕES FILHO, 
Estado: BAHIA, Cep: 43.700,000, Telefone (71) 3296-
1319/ (71)3396-4599, inscrita no cadastro nacional de 
pessoas jurídicas do ministério da fazenda sob o n° 
08.960.468/0001-30, representado neste ato pelo Sr. 
FLAVIO ALVES COSTA NETO, brasileiro, empresário, 
inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 
788.661.205-10, Carteira de Identidade n.° 6502654-32 
SSP/BA, doravante denominada CONTRATADA, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho às fls. do 
processo administrativo n.º 01001.11.07.611.2019, 
decorrentedel ic i taçãonamodal idadedePregão 
Eletrônico (COMPEL) n.º0187/2019para registro de 
preços, conforme Ata de Registro de Preços 
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n.º0427/2019e 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 ELETRÔNICO n.º0187/2019 
COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0427/2019
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente tem por objeto aquisição de Alimentos para 
abastecimento dos locais onde existem atendimentos 
diários aos usuários dos programas e serviços como 
CRAS, CREAS, Centro POP, Conviver e Casa da Criança 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania – SEDES do município de Camaçari, 
conforme Anexos 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 Lei 8.666/93. 
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$ 107.612,00 
(CENTO E SETE MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS), 
referente aos itens, constante da proposta de preço 
apresentada pela CONTRATADA, entendido este como 
preço justo e suficiente para a total execução do presente 
objeto. 
§ 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. 

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 pela 
contratada. 
§ 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 
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financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30 
(trinta) dias, 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 e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

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 d a  
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura f ís ica,  
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 R e f e r ê n c i a  
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l  
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  l i c i tação,  em espec ia l ,  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 de duplicatas; 
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 a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 

Oslocaisda entrega dos itens 
estãoelencadosnoTermodeReferência,AnexoIdoEditald
ePREGÃO N.º 0187/2019 , 
independente detranscrição.

(ELETRÔNICO) - COMPEL

previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
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 j u n t o  
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,  f icar 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 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
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 d o s  
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 o r d e m  
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 s u p r e s s õ e s  
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 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
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documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/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 do produto/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 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 da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
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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, 08 de Outubro de 2020.

Andrea Barbosa Montenegro Silva
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

/CONTRATANTE

Verde Imperial Comércio e Distribuição de Alimento 
LTDA

CONTRATADA

CONTRATO N.º 0456/2020 

Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da 
SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA - SEDESe a empresa GLAUDSON JOSÉ 
MASCARENHAS DOS SANTOS - ME
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano 
Central nº 841, Centro, Camaçari - BA, representada 
neste ato pela Secretária de SEDES SRª. ANDREA 
BARBOSA MONTENEGRO SILVA, brasileira, casada, 
portador da carteira de identidade n.º 6484155-38 
SSP/BA, inscrito no cadastro de pessoas físicas sob n.º 
898.751.845-00, doravante denominado contratante, e 
GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS - 
ME, com sede à RUA DEZ DE ABRIL, Nº 82, Bairro: 
ALTO DA CRUZ, Cidade: CAMAÇARI, Estado: 
BAHIA , Cep: 42807-400, Telefone (71)3627-2689, 
inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do 
ministério da fazenda sob o n° 03.379.984/0001-51, 
representado neste ato pelo Sr. GLAUDSON JOSÉ 
MASCARENHAS DOS SANTOS , brasileiro, 
empresário, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas 
sob n° 530.851.325-20, Carteira de Identidade n.° 
03411840-39 SSP/BA, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
01323.11.07.611-2019, decorrente de licitação na 
modalidade de Pregão Presencial n.º 0215/2019 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0405/2019 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 0215/2019- 
COMPEL e seus anexos;
b) Ata de Registro de Preços n.º 0405/2019
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada em serviço de aquisição de Refeições 
Prontas e Kit Lanches, destinadas às atividades externas 
desenvolvidas através Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES, município de Camaçari, 
conforme Anexos 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 Lei 8.666/93. 
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$ 116.217,30 
(CENTO E DEZESSEIS MIL, DUZENTOS E 
DEZESSETE REAIS E TRINTA CENTAVOS), referente 
aos itens, constante da proposta de preço apresentada 
pela CONTRATADA, entendido este como preço justo e 
suficiente para a total execução do presente objeto. 
§ 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. 
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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 pela 
contratada. 
§ 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 - DOS PRAZOS 
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 30 
(trinta) dias, 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 e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES 

Os locais da entrega dos itens estão elencados no Termo 
de Referência, Anexo I do Edital de PREGÃO N.º 
0215/2019 , independente de 
transcrição.

(PRESENCIAL) - COMPEL

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 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES 

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

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

c) Fiscalizar a execução dos serviços. 

d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura f í s i c a ,  
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 R e f e r ê n c i a  
(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 de duplicatas; 

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 a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
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 
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controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 

g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato,  f icar 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 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
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 d o s  
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 o r d e m  
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 
cond i ções  con t ra tua i s ,  os  ac résc imos  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 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES 
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/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 do produto/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 do produto/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 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 
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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 da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO 
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO 
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES 
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão 
de preços por recolhimentos determinados pela 
autoridade competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 

porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE 
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari - Bahia, 08 de Outubro de 2020.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 

CIDADANIA /CONTRATANTE

GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS – 
ME - CONTRATADA

PORTARIA Nº. 038/2020
DE 14 DE OUTUBRO 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 o servidor Thiago Barbosa Bomfim, 
cargo de engenheiro ambiental, matricula nº 63570, para 
responder pela Coordenadoria de Vigilância Sanitária e 
Ambiental.

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 14 DE OUTUBRO 
DE 2020.
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LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Nota Técnica SMS/DIVISA/COVEPI Nº 01 de 09 de 
abril de 2020

NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DA COVID -19
E CRITÉRIOS PARA COLETA DE AMOSTRAS 

ATUALIZADA EM 08 DE OUTUBRO DE 2020

Em conformidade com as definições e critérios de 
Vigilância Epidemiológica das Síndromes Respiratórias 
Agudas, da Doença causada pelo SARS-CoV-2 (COVID-
19), Influenza e outros vírus respiratórios, estabelecidos 
pelo Ministério da Saúde epela Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia, e vigentes até esta data, apresentamos 
na presente Nota Técnica: as definições operacionais de 
casos suspeitos, confirmados e descartados; a forma de 
notificação e registro dos mesmos para conhecimento da 
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, e assim da 
Secretaria Municipal de Saúde de Camaçari; e os 
critérios e cuidados necessários à operacionalização da 
coleta de material biológico essenciais à investigação 
laboratorial.

Definições Operacionais

1) CASOS SUSPEITOS: 

DEFINIÇÃO 1: SÍNDROME GRIPAL (SG): indivíduo com 
quadro respiratório agudo, caracterizado por dois ou 
mais sintomas a seguir: febre (mesmo que referida), 
calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 
distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos.

OBSERVAÇÕES:
EM CRIANÇAS: considera-se também obstrução nasal, 
na ausência de outro diagnóstico específico. 
EM IDOSOS: deve-se considerar também critérios 
específicos de agravamento como sincope, confusão 
mental, sonolência excessiva, irritabilidade e 
inapetência.Na suspeita de COVID-19, a febre pode 
estar ausente e sintomas gastrointestinais (diarreia) 
podem estar presentes.
DEFINIÇÃO 2: SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 
GRAVE (SRAG): Síndrome Gripal que apresente: 
dispneia/desconforto respiratório OU Pressão 
persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% 
em ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou 
rosto. 
EM CRIANÇAS: além dos itens anteriores, observar os 
batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 
desidratação e inapetência. 
Para efeito de notificação no Sivep-Gripe, devem ser 
considerados os casos de SRAG hospitalizados ou os 
óbitos por SRAG independente de hospitalização.

2) CASOS CONFIRMADOS DE COVID-10:

POR CRITÉRIO CLÍNICO:caso de SG ou SRAG 

associado a anosmia (disfunção olfativa) OU ageusia 

(disfunção gustatória) aguda sem outra causa pregressa.

POR CRITÉRIO LABORATORIAL

Caso suspeito de SG ou SRAG com teste de:
I. Biologia molecular : resultado detectável para 
SARS-CoV2 realizado com método RT-PCR em tempo 
real.
II. Imunológico: resultado reagente para IgM, IgA, 
e/ou IgG* realizado pelos seguintes métodos:

 Ensaio imunoenzimático (Enzyme-
LinkedImmunosorbentAssay - ELISA);
Imunocromatografia (teste rápido) para detecção de 
anticorpos;
 Imunoensaio por Eletroquimioluminescência (ECLIA).

III. Pesquisa de antígeno: resultado reagente para 
SARS-CoV2 pelo método de imunocromatografia para 
detecção de antígeno.

OBSERVAÇÃO: *Considerar o resultado IgG reagente 
como critério laboratorial confirmatório somente em 
indivíduos  sem diagnostico laboratorial anterior para 
COVID-19

POR CRITÉRIO LABORATORIAL EM INDIVÍDUO 
ASSINTOMÁTICO

Indivíduo ASSINTOMÁTICO com resultado de exame: 
I. BIOLOGIA MOLECULAR: resultado DETECTÁVEL 
para SARS-CoV-2 realizado pelo método RT-qPCR em 
tempo real. 

II. PESQUISA DE ANTÍGENO: resultado REAGENTE 
para SARS-CoV-2 pelo método de Imunocromatografia 
para detecção de antígeno.
POR CRITÉRIO CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO
Caso suspeito de SG ou SRAG com histórico de contato 
próximo ou domiciliar, nos últimos 14 dias antes do 
aparecimento dos sintomas, com caso confirmado para 
COVID-19. 
POR CRITÉRIO CLÍNICO-IMAGEM
 Caso de SG ou SRAG ou óbito por SRAG que não foi 
possível confirmar por critério laboratorial E que 
apresente pelo menos uma (1) das seguintes alterações 
tomográficas: 
OPACIDADE EM VIDRO FOSCO periférico, bilateral, 
com ou sem consolidação ou linhas intralobulares 
visíveis (“pavimentação”), OU 
OPACIDADE EM VIDRO FOSCO multifocal de 
morfologia arredondada com ou sem consolidação ou 
linhas intralobulares visíveis (“pavimentação”), OU 
 SINAL DE HALO REVERSO ou outros achados de 
pneumonia em organização (observados posteriormente 
na doença).
 Observação: segundo o Colégio Brasileiro de 
Radiologia, quando houver indicação de tomografia, o 
protocolo é de uma Tomografia Computadorizada de Alta 
Resolução (TCAR), se possível com protocolo de baixa 
dose. O uso de meio de contraste endovenoso, em geral, 
não está indicado, sendo reservado para situações 
específicas a serem determinadas pelo radiologista.
3) CASO DESCARTADO DE DOENÇA PELO 
CORONAVÍRUS 2019 (COVID-2019) 
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Caso de SG para o qual houve identificação de outro 
agente etiológico confirmado por método laboratorial 
específico, excluindo-se a possibilidade de uma co-
infecção, OU confirmação por causa não infecciosa, 
atestada pelo médico responsável. 
Ressalta-se que um exame negativo para COVID-19 
isoladamente não é suficiente para descartar um caso 
para COVID-19. 
O registro de casos descartados de SG para COVID-19 
deve ser feito no e-SUS notifica.
Observação: Para fins de vigilância, notificação e 
investigação de casos e monitoramento de contatos, o 
critério laboratorial deve ser considerado o padrão ouro, 
não excluindo os demais critérios de confirmação.

Notificação e Registro

Os casos de SG e de SRAG hospitalizado ou óbito por 
SRAG, independente da hospitalização, que atendam a 
definição de caso descrita acima, devem ser notificados 
dentro do prazo de 24 horas a partir da suspeita inicial do 
caso ou óbito.  A notificação pode ser realizada por 
profissionais e instituições de saúde do setor público ou 
privado, segundo legislação nacional vigente
 Segue abaixo como notificar:

1) Cadastramento de Usuários no Sistema e-SUS 
VE

Profissionais de saúde que ainda não notificaram no e-
SUS VE precisam fazer seu cadastro. O notificador deve 
realizar o primeiro passo para a notificação no e-SUS VE 
realizando o cadastro através do link: https://notifica. 
saude.gov.br. Esse endereço é o mesmo para a 
notificação dos casos desíndrome gripal.  As orientações 
sobre cadastro estão disponíveis no Tutorial do e-SUS 
VE pelo link: https://datasus.saude.gov.br/wp-content/ 
uploads/2020/03/Tutorial-%E2%80%93-e-SUS-VE-1.0-
DATASUS.pdf. Onde notificar:
 Unidades públicas e privadas (unidades de atenção 
primária, consultórios, clínicas, centros de atendimento, 
pronto atendimento, Serviços Especializados em 
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – 
SESMT): Casos de SG devem ser notificados por meio 
do sistema e-SUS Notifica https://notifica.saude.gov. 
br/login;
Unidades de Vigilância Sentinela de Síndrome Gripal: 
Casos de SG devem seguir os fluxos já estabelecidos 
para a vigilância da influenza e outros vírus respiratórios, 
devendo ser notificados no Sistema de Informação da 
Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 
https://sivepgripe. saude.gov.br/sivepgripe/; e
 Todos os hospitais públicos ou privados: Casos de SRAG 
hospitalizados devem ser notificados no Sistema de 
Informação da Vigilância Epidemiológica da Gripe 
( S I V E P - G r i p e )  h t t p s : / / s i v e p g r i p e . s a u d e .  
gov.br/sivepgripe/.

4) Óbitos
Independente de internação, devem ser notificados a 
Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, na Ficha de 
SRAG, para alimentação no Sistema de Informação da 
Vigilância Epidemiológica da Gripe (SIVEP-Gripe) 
https://sivepgripe.saude.gov. br/sivepgripe/.

As fichas de notificação para casos suspeitos de Covid-
19 estão disponíveis nos respectivos sistemas de 
informação:
· Para casos de SRAG, utilizar a ficha SRAG disponível 

n o  l i n k  

 R e s s a l t a - s e  q u e  p a r a  
encaminhamento das amostras ao LACEN deve-
seenviar cópia dessa ficha devidamente preenchida; e
· Para casos de SG, com critério para coleta, deve ser 
utilizada a ficha disponibilizada no sistema e-SUS VE. 
Para o encaminhamento das amostras, preenche-se a 
ficha nesse sistema e a imprimi.

Atentar para o uso do CID-10 correto sempre que 
disponível no sistema de registro. O CID-10 que deve ser 
utilizado para Síndrome Gripal inespecífica é o J11. O 
CID-10 específico para o COVID-19 é o U07.1 
(Diagnóstico de COVID-19 confirmado por exames 
laboratoriais). Na falta do CID U07.1 na base de registro, 
o CID B34.2 (Infecção por coronavírus de localização não 
especificada) pode ser utilizado.
Critérios para coleta de amostras em pacientes 
com suspeita de COVID-19

Para a detecção do vírus SARS-CoV-2 por RT-PCR em 
tempo real, a coleta de amostras deve ser realizada 
quando o paciente está na fase aguda da infecção, 
preferencialmente do 3º ao 7º dia após o início dos 
sintomas, podendo ser realizada até o 8º dia. Após esse 
período, a sensibilidade de metodologia diminui 
significativamente e, portanto, não é recomendável a 
coleta fora desse período.
Para o diagnóstico laboratorial de casos de Síndrome 
Gripal (SG) e Síndrome Respiratória Aguda Grave 
(SRAG) suspeitos de COVID-19, o padrão ouro é a 
realização do teste molecular RT-qPCR que detecta o 
RNA do vírus SARS-CoV-2, causador da 

COVID-19. Essa coleta deve ser realizada para os 
seguintes grupos:

1. Pacientes com síndromes gripais (SG);
2. Pacientes internados com suspeita de COVID-19;
3. Pacientes com síndrome respiratória aguda grave 
(SRAG);
4. Profissionais de saúde e segurança pública, com 
síndrome gripal suspeitos de COVID-19, ou que 
tiveram contato com casos confirmados de COVID-19 
mesmo assintomáticos;
5. Pacientes que foram a óbito com suspeita de 
COVID-19 cuja coleta não pôde ter sido realizada em 
vida; e
6. Indivíduos institucionalizados durante investigação 
de surtos de COVID-19. 

Entenda-se como CONTATO PRÓXIMO DE CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID-19, pessoa que teve 
contato físico direto, ou desprotegido, ou contato 
prolongado a distância inferior a 2 metros, em um 
ambiente fechado (por exemplo, sala de aula, sala de 
reunião, copas, refeitórios); profissional de saúde sem 
equipamento de proteção individual recomendado (EPI) 

h t t p : / / 1 8 9 . 2 8 . 1 2 8 . 1 0 0 / s i v e p -
gripe/Ficha_SIVEP_GRIPE_SRAG_Hospital.1
2 .03 .2  020 .pd f .
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ou com uma possível violação do EPI.

Critérios para aplicação do teste rápido sorológico 
para COVID-19

Os testes imunológicos (sorológicos) permitem conhecer 
o perfil sorológico da população, identificando a resposta 
imunológica (produção de Anticorpos IgA, IgM e/ou IgG) 
nos diferentes contextos para os grupos testados.
Atualmente, podem ser realizados por vários tipos de 
metodologias – imunocromatografia (teste rápido), 
ensaio imunoenzimático (ELISA), quimioluminescência 
(CLIA) ou eletroquimioluminescência (ECLIA), 
imunofluorescência direta e indireta (pouco usados neste 
caso).
Atualmente a Secretaria de Saúde segue as orientações 
e critérios publicados em Nota Técnicado COE / SESAB e 
suas atualizações
 Sintomáticos, na fase convalescente da doença, com 
coleta da amostra recomendada a partir do 8° dia de 
início dos sintomas, por meio de coleta de sangue (gota 
de sangue ou soro);
 Assintomáticos, pode ser utilizado em toda população, a 
depender do objetivo da ação de cada município e/ou 
estado, sob supervisão das equipes de vigilância 
epidemiológica local, como por exemplo, na realização 
de inquéritos sorológicos para avaliar produção de 
anticorpos. 

Técnica de coleta para diagnóstico laboratorial - 
Biologia molecular (RT-PCR)

v Técnicas de Coleta de Swab
· Coleta de secreção de nasofaringe( Figura 1)

Coletar preferencialmente entre o 3ºe 7º dia do início dos 
sintomas, podendo ser realizada até o 8º dia.
O profissional que realizar a coleta deve examinar a fossa 
nasal do paciente com o intuito de verificar a presença de 
secreções. O swab deve atingir uma profundidade 
próxima à distância entre a abertura da narina 
anterior(Fig.1) e parte anterior da abertura da orelha. 
Esta distância varia entre 8 a 10 cm para adultos. Inserir 
com rotação suave o swab em uma narina, 
paralelamente ao palato e assoalhonasal até encontrar 
uma resistência que corresponde à parede posterior da 
nasofaringe.

Figura 1. Técnica para a coleta de swab combinado

v Qualquer amostra enviada ao LACEN deve 
estar:
· Identificadas com o nome do paciente e data da coleta, 
acondicionar em frasco plástico na posição vertical 
depois lacrar evitando vazamento. Colocar em caixa 
(térmica) de paredes rígidas com gelox suficiente para 
manter a temperatura adequada de refrigeração (2 a 8ºC) 
até a chegada ao LACEN, no  prazo máximo de 48 horas.
· Registrada no Sistema Gerenciador de Ambiente 
Laboratorial (GAL) 
· Acompanhada da ficha de requisição do GAL e da 
ficha de notificação de caso suspeito COVID-19

Biossegurança para coleta de amostras

O profissional de saúde responsável pela coleta de 
amostras respiratórias deverá utilizar os seguintes 
equipamentos de proteção individual (EPI): 
· Gorro descartável 
· Óculos de proteção ou protetor facial 
· Máscara modelo PFF2 (N95) ou equivalente 
· Avental de mangas compridas 
· Luva de procedimento 
Os itens não descartáveis deverão ser limpos e 
desinfetados ou esteri l izados com produtos 
especificados no tópico “medidas de prevenção e 
controle para atendimento de casos suspeitos ou 
confirmados”.

Investigação de casos e monitoramento de contatos 
de COVID-19

INVESTIGAÇÃO DE CA SOS DE COVID -19

Após a identificação de um caso suspeito de COVID-19, 
deve ser iniciada a investigação epidemiológica, o que 
inclui, o levantamento de dados em diversas fontes 
(prontuários e fichas de atendimento, laudos de 
laboratório, profissionais de saúde, dentre outros) e a 
coleta de informações com o próprio caso e/ou seus 
familiares, que pode ser realizada inclusive por contato 
telefônico.
É recomendado que a investigação de casos ocorra 
utilizando as fichas de notificação/investigação 
disponíveis em: 
 e-SUS Notifica: https://notifica.saude.gov.br/login; 
 Sistema de Informação da Vigilância Epidemiológica da 
G r i p e  ( S i v e p - G r i p e ) :  h t t p s : / / s i v e p g r i p e .  
saude.gov.br/sivepgripe/.

Observação: Os indivíduos com sintomas compatíveis 
com a COVID-19 devem ser orientados a procurar um 
serviço de saúde para atendimento, utilizando máscara, 
pra t icando et iqueta  resp i ra tór ia ,  mantendo 
distanciamento social e seguindo as orientações de 
isolamento.

ORIENTAÇÕES PARA ISOLAMENTO

Para indivíduos com quadro de Síndrome Gripal (SG) 
com confirmação por qualquer um doscritérios (clínico, 
clínico-epidemiológico, clínico-imagem ou clínico-
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laboratorial) para COVID-19,recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após 10 dias do início dos 
sintomas, desde quepasse 24 horas de resolução de 
febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão 
dossintomas respiratórios.

Para indivíduos com quadro de Síndrome 
R e s p i r a t ó r i a  A g u d a  G r a v e  ( S R A G )  c o m  
confirmaçãopor qualquer um dos critérios (clínico, 
c l í n i co -ep idem io lóg i co ,  c l í n i co - imagem ou  
clínicolaboratorial) para COVID-19, recomenda-se o 
isolamento, suspendendo-o após 20 dias do iníciodos 
sintomas OU após 10 dias com resultado RT-qPCR 
negativo, desde que passe 24 horas deresolução de 
febre sem uso de medicamentos antitérmicos e remissão 
dos sintomas respiratórios,mediante avaliação médica.

Para indivíduos com quadro de SG para os quais não 
foi possível a confirmação pelos critériosclínico, clínico 
epidemiológico ou clínico imagem, que apresentem 
resultado de exame laboratorialnão reagente ou não 
detectável pelo método RT-qPCR ou teste rápido para 
detecção de antígeno para SARS-CoV-2, o isolamento 
poderá ser suspenso, desde que passe 24 horasde 
resolução de febre sem uso de medicamentos 
antitérmicos e remissão dos sintomasrespiratórios.

Para indivíduos hospitalizados com quadro de SRAG 
para os quais não foi possível aconfirmação pelos 
critérios clínico, clínico epidemiológico ou clínico 
imagem, caso um primeiro teste de RT-qPCR venha com 
resultado negativo, um segundo teste na mesma 
metodologia,preferencialmente com material de via 
aérea baixa, deve ser realizado 48 horas após o 
primeiro.Sendo os dois negativos, o paciente poderá ser 
retirado da precaução para COVID-19 (atentarpara o 
diagnóstico de outros vírus respiratórios, como 
influenza). Ao receber alta hospitalarantes do período de 
20 dias, o paciente deve cumprir o restante do período 
em isolamentoOU após 10 dias com dois resultados RT-
qPCR negativo, desde que passe 24 horas de resolução 
de febre sem uso de medicamentos antitérmicos e 
remissão dos sintomas respiratórios,mediante avaliação 
médica.

Para indivíduos assintomáticos confirmados 
laboratorialmente para COVID-19 (resultado detectável 
pelo método RT-qPCR ou teste rápido para detecção de 
antígeno para SARS-CoV-2),deve-se manter 
isolamento, suspendendo-o após 10 dias da data de 
coleta da amostra.

OBSERVAÇÕES: Testes sorológicos (teste rápido, 
ELISA, ECLIA, CLIA) para COVID-19 não deverão 
serutilizados, de forma isolada, para estabelecer a 
presença ou ausência da infecção pelo SARS-CoV-2, 
nem como critério para isolamento ou sua suspensão, 
independentemente do tipo de imunoglobulina (IgA, IgM 
ou IgG) identificada.

Para casos confirmados de COVID-19 em indivíduos 
severamente imunocomprometidos, a estratégia 
baseada em testagem laboratorial (RT-qPCR) deve ser 
considerada, a critério médico, paradescontinuidade do 

isolamento.Os casos encaminhados para isolamento 
deverão continuar usando máscara e manter a etiqueta
respiratória, sempre que for manter contato com outros 
moradores da residência, mesmoadotando o 
distanciamento social recomendado de pelo menos um 
metro. Neste período, tambémé importante orientar ao 
caso em isolamento, a limpeza e desinfecção das 
superfícies, conformeas recomendações da Anvisa 
(ANVISA, 2020). 

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde 

Alcione Vasconcelos
Diretora de Vigilância à Saúde

Ana Paula Nogueira
Coordenadora de Vigilância Epidemiológica

REFERÊNCIAS 

1. A N V I S A .  N o t a  t é c n i c a  N º  
47/2020/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ ANVISA: 
Recomendações sobre produtos saneantes que possam 
substituir o álcool 70% e desinfecção de objetos e
superfícies, durante a pandemias de COVID-19. 

D i s p o n í v e l  e m :ht tp : / /por ta l .anv isa .gov.  
br/documents/219201/5923491/NT+47-2020+-
GHCOS/2a2e1688-76f2-4de4-a4c8-c050d780b9d7

2. BRASIL. Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância 
em Saúde.Boletim Epidemiológico 8 - COE 
Coronavírus.Comitê de Operações de Emergências em 
Saúde Pública Doença pelo Coronavírus 2019 (COE 
COVID-19)- 09 de abril de 2020; Semana Epidemiológica 
15 (05-10/04);

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Guia de Vigilância 
Epidemiológica Emergência de Saúde Pública de 
Importância Nacional pela Doença pelo Coronavírus 
2019,Vigilância Integrada de Síndromes Respiratórias 
Agudas, Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e 
outros vírus respiratórios. Versão 05 Agosto 2020. 
Brasi l ia. Acesso em 03/09/2020. Disponível 
em<https://portalarquivos.saude.gov.br/images/af_gvs_
coronavirus_6ago20_ajustes-finais-2.pdf>.

4. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
Primária à SaúdeNOTA INFORMATIVA Nº 2/2020-
SAPS/MS. Assunto: Oferta de testes rápidos para 
Covid-19.Brasília, 14 de abril de 2020;

5. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 4/2020-SAPS/MS 
A presente Nota Técnica esclarece recomendação de 
realização de testes rápidos para detecção do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) na população idosa;

6. BRASIL. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde. NOTA TÉCNICA Nº 5/2020-SAPS/MS 
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A presente Nota Técnica esclarece recomendação atual 
de realização de testes rápidos para detecção do novo 
coronavírus (SARS-CoV-2) .  Disponíve l  em: 

https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20
200416_N_NotaTecnican5_7232065694668476750.
pdf

7. BAHIA. Secretaria de Saúde do Estado da 
Bahia.Secretaria de Atenção Primária à Saúde.Nota 
Técnica COE SAÚDE Nº 54 de 08 de abril de 2020. 
A c e s s o  e m  0 9 . 0 4 . 2 0 2 0 .  D i s p o n í v e l  e m  

http://www.saude.ba.gov.br/temas desaude/ 
coronavirus/notas-tecnicas-e-bolet ins-
epidemiologicos-covid-19/

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08/2020

DE 01 DE OUTUBRO DE 2020

“ D i s c i p l i n a  o s  p r o c e d i m e n t o s  
administrativos relativos à movimentação de 
servidores na Secretaria de Saúde – 
SESAU.”

Disciplina os procedimentos administrativos 
relativos à movimentação de servidores para 
unidades de saúde e setores dentro da própria 
diretoria.

Art. 1º. As Diretorias dos Departamentos e Distritos 
Sanitários através do setor de Recursos Humanos - RH, 
responsáveis pelos seus respectivos servidores, 
seguirão as seguintes etapas:

Parágrafo 1º. Convocará o servidor para expor a 
necessidade da movimentação, preencherá e colherá as 
devidas assinaturas (diretoria solicitante, diretoria 
cedente e servidor) no formulário de movimentação 
(Anexo I), e desde já informar ao mesmo que só poderá 
iniciar as atividades na nova unidade de saúde/setor 
após a publicação da portaria de remoção.

Parágrafo. 2º. Encaminhará à Coordenação de 
RH/SESAU o formulário e a declaração de adicional de 
insalubridade, caso o servidor já receba o adicional, e 
esta por sua vez solicitará autorização do Secretário de 
Saúde.

Parágrafo. 3º. Se autorizado pelo Secretário de Saúde a 
Coordenação de RH/SESAU encaminhará a minuta da 
portaria para a Assessoria Jurídica para análise e 
publicação.

Parágrafo. 4º. Após a publicação à Coordenação de 
RH/SESAU encaminhará a cópia da portaria para que a 
diretoria do departamento ou ao Setor de RH do Distrito 
formalize o remoção do servidor para nova unidade de 
saúde/setor de trabalho.

Parágrafo. 5º. A Diretoria de departamento ou o Setor de 

RH do Distrito comunicará a efetivação da remoção à 
Coordenação de RH/SESAU e esta encaminhará cópia 
da publicação da portaria e formulário de declaração de 
insalubridade para a Junta Médica Oficial do Município 
para emissão de novo laudo técnico e  Coordenação 
Central de Gestão de Pessoas da Secretária da 
Administração para atualização no Sistema de Gestão de 
Pessoas.

Parágrafo. 6º. A Coordenação de RH/SESAU 
encaminhará cópia da portaria publicada para a Diretoria 
de Regulação, Controle e Avaliação do SUS para 
atualização do CNES.

Parágrafo. 7º. Não sendo autorizado pelo Secretário de 
Saúde, a Coordenação de RH/SESAU informará através 
de CI ou email institucional à Diretoria de departamento 
ou ao RH do Distrito, e este comunicará ao servidor, 
imediatamente.

Movimentação de servidores para unidades de saúde 
e setores de uma diretoria para outra.
Art. 2º. A Diretoria de Departamento e Distritos Sanitários 
através do setor de RH, responsáveis pelos seus 
respectivos servidores, seguirão as seguintes etapas:

Parágrafo 1º. Convocará o servidor para expor a 
necessidade da movimentação, preencherá e colherá as 
devidas assinaturas (Diretoria solicitante, Diretoria 
cedente e servidor) no formulário de movimentação 
(Anexo I), e desde já informar ao mesmo que só poderá 
iniciar as atividades na nova unidade de saúde/setor 
após a publicação da portaria de remoção.

Parágrafo 2º. Encaminhará à Coordenação de 
RH/SESAU o formulário e a declaração de adicional de 
insalubridade, caso o servidor já receba o adicional, e 
esta por sua vez solicitará autorização do Secretário de 
Saúde.

Parágrafo 3º. Se autorizado pelo Secretário de Saúde a 
Coordenação de RH/SESAU encaminhará a minuta da 
portaria para a Assessoria Jurídica para análise e 
publicação.

Parágrafo 4º. Após a publicação à Coordenação de 
RH/SESAU solicitará que à Diretoria de departamento ou 
Setor de RH do Distrito encaminhe o servidor a 
Coordenação de RH/SESAU para formalização da 
remoção.

 
Parágrafo 5º. Formalizado a remoção, a Coordenação de 
RH/SESAU encaminhará cópia da publicação da portaria 
e formulário de declaração de insalubridade para a Junta 
Médica Oficial do Município para emissão de novo laudo 
técnico e à Coordenação Central de Gestão de Pessoas 
da Secretária da Administração para atualização no 
Sistema de Gestão de Pessoas.

Parágrafo 6º. A Coordenação de RH/SESAU 
encaminhará cópia da portaria publicada para a Diretoria 
de Regulação, Controle e Avaliação do SUS para 
atualização do CNES.
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Parágrafo 7º. Não sendo autorizado pelo Secretário de 
Saúde, a Coordenação de RH/SESAU informará através 
de CI ou email institucional à Diretoria de departamento 
ou ao RH do Distrito e este comunicará ao servidor , 
imediatamente.

Luiz Evandro Vargas Duplat
Secretário de Saúde

Anexo I

Observação: Caso a movimentação do servidor (a) seja entre 
Unidades da mesma Diretoria, os 2(dois) campos  Diretoria 
Solicitante e Diretoria Cedente devem ser preenchidos e 
assinados pelo Diretor(a).

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 002/2020
Prêmio de Linguagens Culturais Diversas

Processo Nº

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em 
parceria com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, 
visando fomentar, promover e difundir a produção 
artístico-cultural no âmbito municipal, com fulcro na lei 
14.017/2020, Decreto Federal n° 10.464/2020, Decreto 
Municipal 7395/2020, e demais legislações pertinentes, 

 00526.36.07.611.2020

torna público o presente Edital de seleção e premiação de 
propostas de atividades artísticas e culturais que possam 
ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio 
de redes sociais e outras plataformas digitais e/ou 
realizadas de modo presencial, nas linguagens previstas 
na Lei do Fundo Municipal De Cultura (com exceção de 
Patrimônio Material e Imaterial), desde que atendidos os 
protocolos sanitários municipais, observadas, ainda, as 
condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

O Edital completo está disponível no Portal Oficial da 
Secretaria de Cultura (secult.camacari.ba.gov.br) e no 
s í t i o  e l e t r ô n i c o  s o b r e  a  L e i  A l d i r  B l a n c  
(camacarileialdirblanc.com.br/editais).
As inscrições para a seleção de propostas previstas neste 
Edital deverão ser efetuadas no período de 16 a 30 de 
Outubro de 2020, por meio de formulário online disponível 
no endereço eletrônico (secult.camacari. ba.gov.br) ou 
(camacarileialdirblanc. com.br).

Camaçari, 16 de Outubro de 2020.

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 003/2020
Prêmio Patrimônio Cultural

Processo Nº 00527.36.07.611.2020

A SECRETARIA DE CULTURA DE CAMAÇARI em 
parceria com o Conselho Municipal de Cultura – CMCC, 
visando fomentar, promover e difundir a produção 
artístico-cultural no âmbito municipal, com fulcro na  lei 
14.017/2020, Decreto Federal n° 10.464/2020, Decreto 
Municipal 7395/2020, e demais legislações pertinentes, 
torna público o presente Edital de premiação de 
propostas culturais nas áreas de Patrimônio Cultural 
(material e imaterial) que tenham como objetivo apoiar 
manifestações e práticas culturais de preservação, 
salvaguarda, valorização, dinamização e demais ações 
que contribuam para a continuidade da existência de 
bens culturais e/ ou para a gestão participativa e 
autônoma de práticas tradicionais referenciais desse 
segmento social. Observem-se, ainda, que as propostas 
devem atender os protocolos sanitários municipais e as 
condições exigidas neste instrumento.

O Edital completo está disponível no Portal Oficial da 
Secretaria de Cultura (secult.camacari.ba.gov.br) e no 
s í t i o  e l e t r ô n i c o  s o b r e  a  L e i  A l d i r  B l a n c  
(camacarileialdirblanc.com.br/editais).
As inscrições para a seleção de propostas previstas 
neste Edital deverão ser efetuadas no período de 16 a 30 
de Outubro de 2020, por meio de formulário online 
disponível no endereço eletrônico (secult.camacari. 
ba.gov.br) ou (camacarileialdirblanc. com.br).

Camaçari, 16 de Outubrode 2020.

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
477/2019. CONTRATANTE:  MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRRATADA:  EMPRESA 
HYDROS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.  
DO OBJETO:  Este Termo Aditivo tem por finalidade 
alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 477/2019, 
cujo objeto é o supracitado.  DO PRAZO: O contrato 
descrito na cláusula anterior fica prorrogado por 05 
(cinco) meses, de modo que, a partir de 02 de Outubro 
de 2020, passa a viger até 0 2 de Março de 2021. DO 
SALDO REMANESCENTE: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, 
especialmente as disposições sobre o preço, sendo 
que o valor a ser executado, no período previsto neste 
termo aditivo, é o saldo remanescente é de R $. 
2.000.053,36 (dois milhões , cinquenta e três reais e 
trinta e seis centavos).  A Alteração da presente 
cláusula, bem como a incidência de qualquer reajuste, 
deve respeitar os preceitos legais vigentes. DA 
RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e dos posteriores Termos Aditivos não 
modificadas por este Instrumento.  DA ASSINATURA: 
Camaçari-BA, 11 de Setembro de 2020. JOSELENE 
CARDIM BARBOSA SOUZA. MUNICÍPIO. HYDROS 
ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.  
CONTRATADA. 

TERMO ADITIVO DE REEQUILIBRIO DE ITEM EM 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 0395/2019 
FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE CAMAÇARI E A 
EMPRESA MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA 
HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTE LTDA.  
DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade 
realinhar os preços praticados nos medicamentos 
“CETOCONAZOL 20MG/G 30G CREME (lote 09)” e 
“S INVASTATINA 40MG ( l o te  12 ) ” .   DO 
REEQUILIBRIO: Tendo em vista a necessidade da 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos 
i tens supracitados, altera-se o valor dos 
medicamentos “CETOCONAZOL 20MG/G 30G 
CREME (lote 09)”, de R$ 1,966 para R$ 3,49, e 
“SINVASTATINA 40MG (lote 12)”, de R$ 0,125 para R$ 
0,17.  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 posteriores Termos Aditivos não 
modificada por este Instrumento. DA ASSINATURA:  
Camaçari-BA, 08 de outubro de 2020. LUIZ 
EVANDRO VARGAS DUPLAT. MUNICÍPIO. MEDISIL 
COMERCIAL FARMACEUTICA HOSPITALAR DE 
HIGIENE E TRANSPORTE LTDA. CONTRATADA 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 179/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL - AVISO DE ABERTURA – PREGÃO N.º 
179/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – AVISO DE 
ABERTURA. Objeto: 

Acolhimento: 
03/11/2020 a partir das 08h00min; Abertura: 
04/11/2020, às 09h00min; Disputa: 

Registro de Preço para 
aquisição de Kits a ser disponibilizados para os 
beneficiários durante as atividades realizadas pelo 
Programa Primeira Infância e pelo Centro de 
Convivência da Pessoa Idosa - Conviver através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES do município de Camaçari. 

04/11/2020, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 
www.licitacoes-e.com.br.  Licitação n.º: 841023. Tel.: 
(71) 3621-6655. Michelle Silva Vasconcelos – 
Pregoeira da COMPEL.

HOMOLOGAÇÕES E ATAS DE 
REGISTRO DE PREÇOS

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - O Secretário de 
Administração do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0119/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o Registro 
de preços para aquisição de material de consumo 
(garrafa térmica de pressão 1 L, garrafa térmica de 
rolha 1 L), visando futuras contratações de acordo com 
a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. LOTE 01: PROMINENTE 
F O R N E C E D O R :  G M X  C O M E R C I O  E  
EMPREENDIMENTOS LTDA ME; VALOR GLOBAL: 
R$ R$ 39.597,03 (Trinta e Nove mil quinhentos e 
noventa e sete reais e três centavos); LOTE 02: 
PROMINENTE FORNECEDOR :  BARÃO DE 
C O T E G I P E  C O M E R C I O  D E  M AT E R I A S  
ELETRONICOS; VALOR GLOBAL: R$ 15.093,00 
(Quinze  mil e noventa e três reais); DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 05/10/2020. HELDER ALMEIDA 
DE SOUZA.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0521/2020 – 
PREGÃO Nº 0119/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição de 
material de consumo (garrafa térmica de pressão 1 L, 
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garrafa térmica de rolha 1 L), visando futuras 
contratações de acordo com a necessidade e 
conveniência da Administração Municipal de Camaçari 
LOTE 01 - GARRAFA TÉRMICA DE PRESSÃO 1 
LITRO).VALOR UNITÁRIO: R$ 32,43 (trinta e dois 
reais e quarenta e três centavos). VALOR GLOBAL: 
R$ 39.597,03 (Trinta e Nove mil quinhentos e 
noventa e sete reais e três centavos). PROMITENTE 
F O R N E C E D O R :  G M X  C O M E R C I O  E  
EMPREENDIMENTOS LTDA ME .  DATA DA 
ASSINATURA: 05/10/2020 HELDER ALMEIDA DE 
SOUZA – SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da 
Administração - SECAD, no uso de suas atribuições, 
homologa o PREGÃO - N.º 089/2020 (ELETRÔNICO) 
– COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para 
aquisição para aquisição de café, para futuras 
contratações de acordo com a conveniência e 
necessidade da administração municipal. LOTE 01: 
PROMITENTE FORNECEDOR: DPS GONCALVES 
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 
EPP; VALOR GLOBAL: R$ 252.308,60 (duzentos e 
cinquenta e dois mil trezentos e oito reais e 
sessenta centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
13/10/2020. HELDER ALMEIDA DE SOUZA.

 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0548/2020 – 
PREGÃO Nº 089/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: Registro de preços para aquisição para 
aquisição de café, para futuras contratações de 
acordo com a conveniência e necessidade da 
a d m i n i s t r a ç ã o  m u n i c i p a l .  P R O M I N E N T E  
FORNECEDOR: DPS GONCALVES INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP. LOTE 01: 
VALOR GLOBAL: R$ 252.308,60 (duzentos e 
cinquenta e dois mil trezentos e oito reais e 
sessenta centavos), conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 13/10/2020. HELDER 
ALMEIDA DE SOUZA Secretário da 

.

TERMO DE REVOGAÇÃO
 

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, no uso de suas atribuições legais, em 

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
8.666/93, resolve REVOGAR os LOTES 03, 04, 05 e 06 do 

oPREGÃO N  084/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo 
objeto é 

. 
19/10/2020. HELDER ALMEIDA DE SOUZA – Secretário 
da Administração.

 – Administração – 
SECAD

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); Lote 06 (Sistema)
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