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SECAD

Atos do Poder Executivo
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 070/2020
DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020
O Secretário da Administração do
Município de Camaçari, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições,
RESOLVE
Designar, os servidores, Shirlene Medeiros dos
Santos Cad. 635166, Iranildes de Souza Queiroz Cad.
829635 e André Luiz Oliveira dos Anjos Cad. 820660,
para sob a presidência do primeiro, fiscalizar a
execução do Contrato n° 0424/2020 – TELEMAR
NORTE LESTE S/A, firmado em 06 de Agosto de
2020, cujo objeto é a contratação de empresas
especializadas para prestação de Serviços de
Comunicação de Dados, através de tecnologia IP, nas
modalidades de LINKS MPLS (Multi Protocol Label
Switching), definidos pela RFC 4363, com topologia
Full Mesh, LINKS IP DEDICADO via internet, e
Serviços de Acesso à Internet temporário, objetivando
a interligação das redes locais de computadores e às
infraestruturas de eventos à rede local contemplando,
de forma contínua, suporte à infraestrutura
corporativa de comunicação de dados, voz e vídeo,
com solução de segurança da informação, solução de
redes wireless, além de serviços de operação,
gerenciamento, manutenção e suporte técnico.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 003/2020
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2010
A S E C R E TA R I A D A A D M I N I S T R A Ç Ã O D A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem
do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto
Borges de Andrade, através do Mandado de
Segurança, processo de nº 800036264.2019.8.05.0039 convoca o candidato classificado
para o cargo de: GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
para comparecer na Rua Francisco Drummond s/n
Centro Administrativo – Centro
(1º andar
SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 18 a
20/11/2020 das 09h00 às 12h00 e das 13h30min às
15h00 para apresentação dos seguintes documentos em
originais e cópias: Diploma (para cargos de nível
superior), Carteira do Conselho Regional respectivo ou
no órgão que regulamenta o exercício da profissão,
histórico e certificado de conclusão do curso referente à
escolaridade mínima exigida para a função com prérequisito/escolaridade de nível fundamental, médio, ou
técnico, expedida por Instituição de ensino autorizada por
Secretaria da Educação ou IES reconhecida pelo
Ministério da Educação – MEC, e devidamente
registrado, título de eleitor, certidão de quitação eleitoral,
CTPS - carteira profissional (págs. da foto e o verso),
Carteira Nacional de Habilitação, quando o cargo exigir,
comprovante de residência, PIS/PASEP, certidão de
nascimento de filhos (menores de 21 anos), certidão de
nascimento ou certidão de casamento, ou divórcio,
certificado de reservista (sexo masculino), carteira de
identidade, CPF, certidão de antecedentes criminais,
uma foto 3 x 4 recente, Consulta Qualificação
Cadastral (e-social).
ATENÇÃO
Os candidatos deverão acessar o link:

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-

Esta Portaria tem seus efeitos retroativos à 06 de
Agosto de 2020.

social) e apresentar o resultado da consulta, esta
dever ser impressa.

Publique-se e Cumpra–se

ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 20/11 a 17/12/2020
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA
FROES S/N (CASA DO TRABALHO)CENTRO/CAMAÇARI, TELEFONE 3622-7363 ou 7307,
APÓS ETAPA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS.

CAMAÇARI, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2020
Helder Almeida de Souza
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.11.16 12:42:33 -03'00'
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Os candidatos devem apresentar também os exames
médicos nos termos do item 17 do edital de concurso
público n° 001/2010 conforme período e horários
relacionados abaixo. Estas etapas são de caráter
eliminatório conforme item 11 do Edital de Abertura do
concurso público n° 001/2010.
.
Faixa etária até 40 anos: hemograma, glicemia, sumário
de urina, parasitológico de fezes, laudo de acuidade
visual com ou sem correção devidamente emitida por
médico profissional, raio X do tórax com laudo,
eletrocardiograma.
Faixa etária acima de 40 anos: hemograma, glicemia,
sumário de urina, parasitológico de fezes, laudo de
acuidade visual com ou sem correção devidamente
emitida por médico profissional, raio X do tórax com
laudo, eletrocardiograma, mamografia (mulheres) PSA
de próstata (homens).
CONVOCADO:
GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Nº.
Nome
Insc.
01 JOSÉ MARCOS DE JESUS
MACHADO
03912593

Clas.
23º
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(a) para os cargos de: Analista de Controle Interno,
para comparecer Rua Francisco Drummond s/n
Centro Administrativo – Centro
(1º andar
SECAD/GESEL – Prédio Azul) no período de 18 a
20/11/2020 das 09:30 às 12h00 e das 13h30min às
15h00, para apresentação dos seguintes documentos
em originais e cópias: Diploma (para cargos nível
superior), Certificado de Especialização (quando o cargo
exigir conforme Edital de abertura), Residência Médica
(quando o cargo exigir conforme Edital de abertura),
Carteira do Conselho Regional respectivo ou no órgão
que regulamenta o exercício da profissão, histórico e
certificado de conclusão do curso referente à
escolaridade mínima exigida para a função com prérequisito/escolaridade de nível fundamental, médio,
técnico ou superior, expedida por Instituição de ensino
autorizada por Secretaria da Educação ou reconhecida
pelo Ministério da Educação – MEC, e devidamente
registrado, título de eleitor (frente e verso), certidão de
quitação eleitoral, CTPS - carteira profissional (págs. da
foto e o verso), comprovante de residência com CEP
atualizado, PIS/PASEP, certidão de nascimento de filhos
(menores de 21 anos), certidão de nascimento,
casamento ou divórcio, certificado de reservista (sexo
masculino), carteira de identidade (RG), CPF, certidão de
antecedentes criminais, uma foto 3 x 4 recente, Consulta
Qualificação Cadastral (e-social) e uma foto 3 x 4
recente.

DISPOSIÇÕES FINAIS:

ATENÇÃO
Os candidatos deverão acessar o link:

Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não
comparecer no período acima mencionado,
automaticamente será ELIMINADO do certame –
concurso público 001/2010. Não haverá prorrogação do
referido período, em hipótese alguma.

http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/index.
xhtml e realizar a consulta Qualificação Cadastral (e-

Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos da
Prefeitura Municipal de Camaçari e na internet no site –
www.camacari.ba.gov.br a partir 12/11/2020.
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de
inscrição do candidato e outros dados, serão
devidamente retificados no momento da convocação de
nomeação.
GABINETE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO,
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 12 NOVEMBRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 015/2020
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2013
A S E C R E TA R I A D A A D M I N I S T R A Ç Ã O D A
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI por ordem
do Excelentíssimo Senhor Juiz César Augusto
Borges, através do Mandado de Segurança, processo
nº 0504234-06.2018.8.05.0039 convoca o(a) candidato
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

social) e apresentar o resultado da co+nsulta, esta
dever ser impressa.
ENTREGA DE EXAMES MÉDICOS : 20/11 a 17/12/2020
ATENÇÃO: INFORMAMOS AOS CANDIDATOS QUE
OS EXAMES DEVERÃO SER ENTREGUES, NA JUNTA
MÉDICA, SITUADA NA RUA VERA LUCIA PESTANA
FROES S/N (CASA DO TRABALHO)CENTRO/CAMAÇARI, TELEFONE 3622-7363 ou 7307,
APÓS ETAPA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS.
Os candidatos convocados deverão as suas
expensas apresentar os exames médicos
admissionais conforme Edital de Abertura do
Concurso Público nº 001/2013 no período
estabelecido, sob pena de eliminação do certame
caso o prazo não seja atendido, conforme item 20.4
do edital de Abertura.
Conforme Edital de Abertura do Concurso Público nº
001/2013 os candidatos convocados deverão apresentar
os seguintes exames médicos:
I. Comuns a todos os convocados:
a) com validade de até 3 meses: hemograma; glicemia
em jejum; VDRL, uréia e creatinina; sumário de urina;
parasitológico de fezes;
b) com validade de até 6 meses: acuidade visual com
tonometria e fundoscopia; eletrocardiograma (para os
candidatos e candidatas acima de 40 anos); preventivo
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.11.16 12:42:50 -03'00'
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com colposcopia, citologia oncótica e microflora vaginal
(para as candidatas); mamografia (para as mulheres
acima de 40 anos); PSA Total e PSA livre (para os
candidatos acima de 40 anos).
Observação: Os convocados para os cargos da Área de
Saúde deverão comprovar a vacinação antitetânica,
dupla viral, hepatite e rubéola, mediante apresentação
do Cartão de Vacina.
CONVOCADO:
ANALISTA DE CONTROLE INTERNO
Nº.
Nome
01 JADILSON RAMOS DOS
SANTOS RODRIGUES

Insc.

Clas.

81336075

6ª

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Por se tratar de etapa eliminatória, o candidato que não
comparecer no período acima mencionado,
automaticamente será ELIMINADO do certame –
concurso público 001/2013. Não haverá prorrogação do
referido período, em hipótese alguma.
Este edital encontra-se publicado no quadro de avisos
da Pr/feitura Municipal de Camaçari e na internet no site –
www.camacari.ba.gov.br a partir de 12/11/2020
Qualquer erro de digitação, quanto a nome e número de
inscrição dos candidatos e outros dados, serão
devidamente retificados no momento da nomeação.

CGM

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 12 NOVEMBRO DE
2020.
HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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1 – INTRODUÇÃO
A Secretaria Municipal da Fazenda, por meio do ofício
acima referido, submeteu à Controladoria-Geral do
Município e Procuradoria-Geral do Município a análise
para formulação de orientação acerca da possibilidade de
cancelamento dos empenhos e liquidações dos encargos
patronais dos meses de março a setembro, bem assim a
abstenção da prática de tais atos nos meses de outubro a
dezembro de 2020, incluindo a parcela do 13º salário,
com base na suspensão da exigibilidade do pagamento
prevista na Lei Complementar nº 173/2020 e na Lei
Municipal nº 1.623/2020.
O cancelamento/anulação de empenho e liquidação são
medidas de caráter excepcional, uma vez que
representam institutos voltados à garantia da boa gestão
dos recursos públicos. Noutro lado, é indubitável que as
medidas de isolamento social adotadas pelos entes
federativos com a pandemia no Brasil, ainda que
necessárias, impactaram na atividade econômica e
consequentemente ocasionaram uma queda brusca na
arrecadação. Soma-se a isso a necessidade imperiosa de
adoção de medidas para combate da pandemia, do
decorre maiores despesas em face à redução da receita.
Nesses termos, serve a presente Nota Técnica a
apresentar à Secretarias e Órgãos Municipais as
principais medidas e precauções a serem adotadas no
âmbito de tais providências.
2 – DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA
Preliminarmente, cumpre o registro da necessária
retificação a ser considerada em relação à base legal
referida do ofício desta SEFAZ, especificamente pelo fato
de que os arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº 1.623/2020
foram expressamente revogados pelo art. 4º da Lei
Municipal nº 1.629/2020.
Com isso, a disciplina normativa transcrita no ofício
SEFAZ foi substituída pela redação conferida nos arts. 1º,
2º e 3º, todos da Lei Municipal nº 1.629/2020, abaixo
transcritos:

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

NOTA TÉCNICA CONJUNTA nº 001/2020
Controladoria-Geral do Município
Procuradoria-Geral do Município
Assunto: Solicitação da Secretaria Municipal da
Fazenda, por meio do Ofício nº 00379.45.2020, no bojo
do qual é solicitada “orientação para a SEFAZ e demais
Secretarias e Órgãos do Município acerca dos
procedimentos a serem adotados, visando regularização
dos saldos, dentro do estrito cumprimento à legislação
vigente”.
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180

Art. 1º Ficam suspensos os pagamentos das
contribuições previdenciárias patronais devidas pela
Administração Direta do Poder Executivo Municipal com
vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020.
Parágrafo único. A suspensão prevista no caput abrange
as contribuições patronais previstas no plano de custeio
do RPPS para cobertura dos custos normal e
suplementar.
Art. 2º Ficam suspensos os pagamentos das prestações
que se vencerem desde a data de publicação desta lei até
31 de dezembro de 2020 decorrentes do TERMO DE
ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE
DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS PARTE EMPREGADOR
firmado entre o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR
MUNICIPAL em 26 de dezembro de 2012, publicado no
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.11.16 12:43:05 -03'00'
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DOM Nº 496 - de 29 de Dezembro de 2012 a 04 de
Janeiro de 2013, com fundamento na Lei Municipal nº
1261/2012.
Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal
autorizado a renegociar, até o dia 31 de janeiro de 2021, a
dívida com o Instituto de Seguridade do Servidor
Municipal - ISSM oriunda da suspensão dos repasses
das contribuições patronais e do pagamento das
parcelas do parcelamento prevista nos artigos 1º e 2º
desta lei, observando-se as regras previstas no art. 9º,
§9º, da Emenda Constitucional nº 103/2019 e a
legislação federal infraconstitucional em vigor,
especialmente, o quanto prevê a Lei Complementar nº
173/2020, o art. 9º da Lei Federal nº 9.717/1998, a
Portaria nº 14.816/2020 da Secretaria Especial da
Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e a
Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social
e posteriores alterações, observando quando da
pactuação dos TERMOS DE ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS, os seguintes requisitos:
I - prazo máximo de 60 (sessenta) parcelas mensais,
iguais e sucessivas;
II - aplicação do índice de atualização e da taxa de juros
estabelecidos como meta atuarial na Política de
Investimentos do ISSM que esteja vigente para a
consolidação do montante devido e sobre o pagamento
das prestações vincendas e vencidas, com incidência
mensal;
III - vencimento da primeira prestação no máximo até o
último dia útil do mês subsequente ao da assinatura do
termo de acordo de parcelamento;
IV - aplicação de cláusula penal de 2% em caso de atraso
no pagamento do parcelamento, além da previsão de
vinculação do Fundo de Fundo de Participação dos
Municípios - FPM como garantia das prestações
acordadas e não pagas no seu vencimento, mediante
autorização fornecida ao agente financeiro responsável
pela liberação do FPM, concedida no ato de formalização
do termo;
V - vedação de inclusão, no termo de parcelamento, das
contribuições descontadas dos segurados ativos,
aposentados e pensionistas, assim como de débitos não
decorrentes de contribuições previdenciárias;
Na sequência, uma vez que a acima transcrita lei
municipal, em consonância ao quanto disciplinado pela
Lei Complementar nº 173/2020, decretou a suspensão
dos “pagamentos das contribuições previdenciárias
patronais devidas pela Administração Direta do Poder
Executivo Municipal com vencimento entre 1º de março e
31 de dezembro de 2020”, como medida acessória às
ações de combate aos efeitos da Pandemia COVID-19,
eventuais empenhos e liquidações realizadas para o
cumprimento de tais despesas devem ser objeto de
anulação pelos respectivos ordenadores de
despesa.
Registre-se, por oportuno e em atenção ao quanto
referido no Ofício SEFAZ, especificamente sobre a
suspensão do pagamento das cotas patronais correlatas
MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
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ao mês de dezembro e 13º salário, para que sejam
abarcadas pela norma autorizativa da suspensão de
pagamento, faz-se necessário que se enquadrem nos
requisitos legais instituídos, especialmente o de terem
“vencimento entre 1º de março e 31 de dezembro de
2020”.
Para tanto, considerando a suspensão do pagamento
devido pelo Município de Camaçari a seu Regime Próprio
de Previdência Social estabelecido Lei Municipal nº
1.629/2020 e, nos termos do art. 9º da Lei Complementar
nº 173, de 2020 c/c a Portaria nº 14.816/2020 do
Ministério da Economia/Secretaria Especial de
Previdência e Trabalho, devem os Ordenadores de
Despesa procederem da seguinte forma:
(i) Promover o ajuste orçamentário de forma que as
dotações destinadas ao pagamento da contribuição
patronal exigíveis das competências do período de 1º de
março a 31 de dezembro de 2020 sejam redirecionadas
para novas dotações orçamentárias, preferencialmente
para fazer frente às necessidades decorrentes da
pandemia;
(ii) Em razão da suspensão de que trata a Lei Municipal
nº 1.629/2020, os ordenadores de despesas devem
encaminhar as autorizações de anulação de
empenhos e de liquidações existentes das
competências do período de 1º de março a 31 de
dezembro de 2020, ao Departamento de
Contabilidade vinculado ao respectivo Órgão/
Unidade Orçamentária;
(iii) Os valores não pagos de obrigação patronal com
o RPPS não devem ser considerados para fins de
apuração dos limites mínimos de saúde e educação,
pois, no cálculo dessas despesas, observa-se a
execução orçamentária do exercício e não o fato gerador;
(iv) A suspensão dos pagamentos das contribuições
patronais não impacta o regular registro da variação
patrimonial diminutiva, bem como o reconhecimento
de passivo correspondente pelo Departamento de
Contabilidade vinculado ao respectivo Órgão/ Unidade
Orçamentária;
(v) As despesas com as contribuições patronais
suspensas, reconhecidas patrimonialmente, devem
ser incluídas no cômputo da Despesa com Pessoal
no período desse reconhecimento, tendo em vista que
a LRF estabelece que a despesa total com pessoal será
apurada adotando-se o regime de competência (Cf. § 2º
do art. 18, da Lei Complementar nº 101/2000);
(vi) Nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 1.629/2020,
a Administração Pública Municipal deve buscar, até o dia
31 de janeiro de 2021, a realização de ACORDO DE
PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS
PREVIDENCIÁRIOS com o Instituto de Seguridade do
Servidor Municipal – ISSM, a fim de adequá-la ao seu
orçamento, evitar prejuízos aos servidores e não incidir
em descumprimento da legislação; e
(vii) Nos termos definidos do referido acordo, novos
empenhos deverão ser emitidos, paulatinamente, dentro
dos limites estabelecidos na Lei Orçamentária Anual e
nos termos da pactuação.
Por fim, merece registro a Nota Técnica SEI nº
25948/2020/ME (doc. anexo), na qual, especificamente
Assinado de forma digital por MUNICIPIO DE CAMACARI:14109763000180
Dados: 2020.11.16 12:43:26 -03'00'
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no seu item III, parágrafos 14 a 25, são apresentadas
orientações técnicas sobre os procedimentos aqui
abordados, os quais devem ser observados por esta
Administração Pública Municipal.
3 – DA CONLUSÃO:
Sendo estes os procedimentos a serem adotados
objetivando a regularização dos saldos diante da
suspensão dos pagamentos das contribuições
previdenciárias patronais devidas pela Administração
Pública Municipal, em estrito cumprimento à legislação
aplicável à espécie, nos colocamos à disposição para
eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem
necessários.
Bruno Garrido
Controlador-Geral do Município
Bruno Nova
Procurador-Geral do Município
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3º – Majoração do IPTU em 14,77% (quatorze vírgula
setenta e sete por cento).
4º - Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei
1350/2014, que menciona sobre eventual oscilação no
ritmo da atividade econômica, apurou-se para o período,
que com a diminuição da atividade econômica no
município de Camaçari, aliado as restrições das
atividades presenciais da administração municipal, nas
ações de fiscalização e cobrança dos créditos
constituídos, com o quadro de pessoal ajustado para o
estado de restrição presencial, mesmo o município
adotando medidas tecnológicas para suprir as
deficiências supra, o mesmo não proporcionará aumento
significativo da arrecadação municipal, ao qual a gestão
tributária estima assim um fator percentual de -10% (
menos 10 por cento) para composição do índice de
esforço fazendário.

SEFAZ

Gabinete do Secretário, em 10 de Outubro de 2020.
Joaquim José Bahia Menezes
Cadastro 830699
Secretário da Fazenda

SECRETARIA DA FAZENDA

Sócrates Bento Souza Simões Filho
Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal

RESOLUÇÃO Nº 010/2020
DE 10 DE OUTUBRO DE 2020

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Cadastro 8088
Auditor Fiscal

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

Deives Pires Sampaio
Cadastro 62646
Auditor Fiscal
Liliane da Silva Ferreira
Cadastro 63332
Técnico Fazendário

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

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade
econômica, serão atualizados utilizando-se o PIB de 0,1% (zero vírgula um por cento negativo) referente ao
último trimestre divulgado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE, na forma do § 2º do artigo
7º da Lei 1.351/2014.
2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de outubro
de 2019 a setembro de 2020, no percentual de 3,14%
(três vírgula quatorze por cento), incidente sobre as
receitas tributárias elencadas nos dispositivos
supracitados;
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Alisson Emanuel dos Santos
Cadastro 61013
Assistente de Secretário

SECULT

A meta do referido mês fica definida em R$
23.550.079,00 (Vinte e três milhões quinhentos e
cinqüenta mil e setenta e nove reais). O montante
fixado decorre da aplicação dos parâmetros abaixo
descritos:

SECRETARIA DA CULTURA

ATA DE ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO E
HOMOLOGAÇÃO DOS CADASTROS NO CCMC CADASTRO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI
Inciso II do caput do art. 2º da Lei nº 14.017/2020 - Aldir
Blanc
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Ao décimo terceiro dia mês de novembro, às dez horas e
quinze minutos, na sala da CEASC, na Secretaria de
Cultura do município de Camaçari, situada na Rua do
Telégrafo, s/n, bairro do Natal, Camaçari, Bahia, foi
realizada abertura sessão interna para análise da
documentação dos Espaços Culturais que
solicitaram inclusões e alterações nos cadastros,
conforme aduz o art.3º, §3º da Portaria nº 21/2020 de
15 de Outubro de 2020, para o subsídio do inciso II do
caput do art. 2º da Lei nº 14.017/2020 - Aldir Blanc. A
condução foi realizada pela Presidente da CEASC,
Guida Schnitman Queiroz e membros da comissão,
designados pelo Decreto nº 7310/2020.
Os proponentes tiveram 5 (cinco) dias uteis para
apresentar possíveis inclusões e alterações em seus
devidos cadastros, conforme prevê art.3º, §3º da Portaria
nº 21/2020, lastrado também no Decreto Federal nº
10.464, de 17 de Agosto de 2020, que regulamenta a Lei.
A Comissão realizou as inclusões e alterações solicitadas
pelos proponentes, foi verificado ainda, se inclusão e/ou
alteração saneou possíveis incorreções apontadas na
ATA preliminar, de igual modo que, foi verificado todos os
fundamentos com base nos critérios estabelecidos pela
Portaria nº 21/2020, de 15 de Outubro de 2020, que
operacionaliza o subsídio destinado à manutenção de
espaços artísticos e culturais, no Decreto Municipal nº
7406/2020 de 08 de Outubro de 2020, que regulamenta
os procedimentos necessários à aplicação dos recursos
recebidos pelo Município de Camaçari da Lei Aldir Blanc,
e com observância ao Decreto Federal nº 10.464 de 17
de Agosto de 2020, que regulamenta a Lei nº 14.017.
Tendo como resultado, as informações existentes na
tabela abaixo.
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EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº
197/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
CONTRATADA: EMPRESA “SETEL CONSTRUTORA
LTDA”. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade
alterar a Cláusula Quinta do Contrato n° 197/2020, cujo
objeto é o supracitado. DO PRAZO: O contrato descrito na
cláusula anterior fica prorrogado por 04 (quatro) meses, de
modo que, a partir de 02 de Novembro de 2020, passa a
viger até 02 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 no valor de R$ 8.418.762,07(oito milhões,
quatrocentos e dezoito mil, setecentos e sessenta e dois
reais e sete 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, 27 de
Outubro de 2020. JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA.
MUNICÍPIO.
S E T E L C O N S T R U TO R A LT D A .
CONTRATADA.

DICOMP

INSTRUMENTO DE RESCISÃO DO CONTRATO Nº
4 1 3 / 2 0 1 9 . C O N T R ATA N T E :
MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI/BA. CONTRATADA: EMPRESA RECONART
CONSTRUTORA LTDA. DO OBJETO: Este Instrumento
tem por finalida de rescindir o Contraton°413/2019,do objeto
supracitado, tendo seus efeitos contados a partir de 23 de
outubro de 2020, conforme Cláusula Décima Quarta, alínea
“b” do ajuste firmado. DO SALDO REMANESCENTE:
Reconhecem as partes a existência de um saldo
remanescente
no valor
de R$ 2.766.004,12 (dois
milhões, setecentos e sessenta e seis mil, quatro reais e
doze centavos). DA INEXISTÊNCIA DE PENALIDADES: O
MUNICÍPIO e a CONTRATADA convencionam ainda, que a
presente rescisão é pactuada sem a incidência de multas ou
quaisquer tipos de penalidades.
DA ASSINATURA:
Camaçari-BA, 26 de outubro de 2020. JOSELENE CARDIM
BARBOSA SOUZA MUNICÍPIO. RECONART
CONSTRUTORA LTDA. CONTRATADA.

DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS

HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE
REGISTRO DE PREÇOS
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria da
Administração - SECAD, no uso de suas atribuições,
homologa o PREGÃO - N.º 075/2020 (ELETRÔNICO) –
COMPEL, cujo objeto é o Registro de preços para
aquisição de EPI'S (máscara de proteção respiratória
N95 PFF2, óculos de proteção, luvas cano médio,
macacão impermeável descartável, bota cano longo,
álcool gel 70% 500ml, álcool líquido 70% 1l), para uso
exclusivo na proteção dos profissionais que atuam
diretamente no combate ao COVID19 no Município de
Camaçari. LOTE 02: PROMITENTE FORNECEDOR:
DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA; VALOR GLOBAL: R$ 1.992,00
(Um mil novecentos e noventa e dois reais); LOTE 03:
PROMITENTE FORNECEDOR: DIVIMED COMÉRCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR
GLOBAL: R$ 3.000,00 (Três mil reais); LOTE 05:
PROMITENTE FORNECEDOR: LICITAR COMÉRCIO E
REPRESENTACOES DE PRODUTOS TEXTIL; VALOR
GLOBAL: R$ 3.873,00 (Três mil oitocentos e setenta e
três reais); LOTE 06: PROMITENTE FORNECEDOR:
MEDFIO INDÚSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS
ODONTOLOGICOS; VALOR GLOBAL: R$ 30.822,00
(Trinta mil oitocentos e vinte e dois reais); LOTE 07:
PROMITENTE FORNECEDOR: DIVIMED COMERCIO
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; VALOR
GLOBAL: R$ 18.700,00 (Dezoito mil setecentos reais);
Os Lotes 01 e 04 foram fracassados. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 06/11/2020. HELDER ALMEIDA DE
SOUZA - SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0582/2020 –
PREGÃO Nº 075/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de EPI'S
(máscara de proteção respiratória N95 PFF2, óculos
de proteção, luvas cano médio, macacão impermeável
descartável, bota cano longo, álcool gel 70% 500ml,
álcool líquido 70% 1l), para uso exclusivo na proteção
dos profissionais que atuam diretamente no combate ao
COVID19 no Município de Camaçari. LOTE 02 (ÓCULOS
DE PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS); QUANTIDADE:
300; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: R$ 6,64 (seis reais e
sessenta e quatro centavos). PROMITENTE
FORNECEDOR: DOCTORMED EQUIPAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DATA DA
ASSINATURA: 06/11/2020. HELDER ALMEIDA DE
SOUZA – SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0583/2020 –
PREGÃO Nº 075/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de EPI'S
(máscara de proteção respiratória N95 PFF2, óculos
de proteção, luvas cano médio, macacão impermeável
descartável, bota cano longo, álcool gel 70% 500ml,
álcool líquido 70% 1l), para uso exclusivo na proteção
dos profissionais que atuam diretamente no combate ao
COVID19 no Município de Camaçari. LOTE 03 (LUVA
IMPERMEÁVEL CANO MÉDIO); QUANTIDADE: 600; UF:
PAR; PREÇO UNITÁRIO: R$ 5,00 (cinco reais); LOTE 07
(ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º INPM EMBALAGEM
CONTENDO NO MÍNIMO 1L DO PRODUTO LÍQUIDO.);
QUANTIDADE: 3.600; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: R$
5,19 (cinco reais e dezenove centavos). PROMITENTE
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FORNECEDOR: DIVIMED COMÉRCIO DE PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA. DATA DA ASSINATURA:
06/11/2020. HELDER ALMEIDA DE SOUZA –
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

BRANCO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0584/2020 –
PREGÃO Nº 075/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de EPI'S
(máscara de proteção respiratória N95 PFF2, óculos
de proteção, luvas cano médio, macacão impermeável
descartável, bota cano longo, álcool gel 70% 500ml,
álcool líquido 70% 1l), para uso exclusivo na proteção
dos profissionais que atuam diretamente no combate ao
COVID19 no Município de Camaçari. LOTE 05 (BOTA
IMPERMEÁVEL CANO LONGO); QUANTIDADE: 100;
UF: PAR; PREÇO UNITÁRIO: R$ 38,73 (trinta e oito
reais setenta e três centavos). PROMITENTE
F O R N E C E D O R : L I C I TA R C O M É R C I O E
REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS TEXTEIS LTDA.
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2020. HELDER
ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO.
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0585/2020 –
PREGÃO Nº 075/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL.
OBJETO: Registro de preços para aquisição de EPI'S
(máscara de proteção respiratória N95 PFF2, óculos
de proteção, luvas cano médio, macacão impermeável
descartável, bota cano longo, álcool gel 70% 500ml,
álcool líquido 70% 1l), para uso exclusivo na proteção
dos profissionais que atuam diretamente no combate ao
COVID19 no Município de Camaçari. LOTE 06 (ÁLCOOL
ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%
(70°GL), APRESENTAÇÃO GEL: FRASCO 500,00ML);
QUANTIDADE: 6600; UF: UN; PREÇO UNITÁRIO: R$
4,67 (quatro reais sessenta e sete centavos).
PROMITENTE FORNECEDOR: MEDFIO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ARTIGOS ODONTOLOGICOS – EIRELI.
DATA DA ASSINATURA: 06/11/2020. HELDER
ALMEIDA DE SOUZA – SECRETÁRIO DA
ADMINISTRAÇÃO.

Antônio Elinaldo Araújo da Silva
Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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