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Art. 1º. Fica estabelecido o recesso para o funcionalismo 
público municipal, no âmbito da Administração Pub́lica 
Direta e Indireta, entre os dias 24 de dezembro de 2020 
(quinta-feira) e 08 de janeiro de 2021 (sexta-feira).

Art. 2º. Excetuam-se das disposições do artigo anterior 
os setores cuja paralisação seja inadmissível, por 
exercerem atividades essenciais e/ou que, por sua 
natureza, não permitam paralisação.

§ 1º. Excetuam-se, ainda, os trabalhos correlatos a ̀
Comissão de Licitação e Secretarias afins, os quais se 
revelem necessários ao bom andamento dos processos 
de contratação pelo Ente Municipal.

§ 2º. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde 
(SESAU), no período de recesso definido no artigo 1º, 
será implementada escala de revezamento de folgas aos 
servidores da saúde, na forma a ser estabelecida pelo 
Secretário Municipal de Saúde, através de portaria, 
desde que não haja prejuízo ao atendimento dos 
usuários.

Art. 3º.  Ficam autor izados os Secretár ios, 
Superintendentes e Diretores a estabelecerem escalas 
de compensação correspondente aos dias não 
trabalhados na forma deste Decreto, bem assim definir 
plantões de funcionamento em setores estratégicos 
durante o recesso.

Art. 4º. Este Decreto entrara ́em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 11 DE DEZEMBRO DE 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

PORTARIA Nº 81/2020
DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Dispõe sobre a Estabilidade aos servidores públicos 
municipais ocupantes de cargos de provimento efetivo, 

DECRETO Nº 7439/2020
DE 11 DE DEZEMBRO DE 2020

Estabelece recesso para o funcionalismo 
público municipal.

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

Considerando que os festejos de Natal e Ano Novo 
ocorreraõ em dias de quintas-feiras, portanto, no meio da 
semana, comprometendo o fluxo normal das atividades 
administrativas;

Considerando que no dia 07 de janeiro de 2020, uma 
quinta-feira, sera ́comemorado o dia do Padroeiro, Saõ 
Thomaz de Cantuaŕia;

Considerando que entre os festejos de final de ano e a 
festa do Padroeiro da Cidade, ocorrera ́a paralisaçaõ de 
servic ̧os pu ́blicos na ̃o essenciais, nos dias 
comemorativos, conforme previsaõ legal;

Considerando  a necessidade de manter a 
responsabilidade na gestaõ fiscal do Municiṕio, que se 
da,́ entre outras açoẽs, com a reduçaõ de custeio da 
Administraçaõ Pub́lica;

Considerando o princiṕio da economicidade no serviço 
pub́lico, mais especificamente no que se refere a energia 
elet́rica, aǵua, transporte, serviço de telefonia, material 
de consumo, entre outros;

Considerando as medidas de distanciamento social já 
estabelecidas no âmbito da Administração Pública 
Municipal, em decorrência da Pandemia COVID-19, 
especialmente a instituição do regime de teletrabalho 
para os serviços não essenciais e cuja a adequada 
prestação à população demande a presença física do 
servidor público;

Considerando que na ̃o havera ́ prejui ́zo para a 
Administraçaõ Pub́lica Municipal, tendo em vista que os 
dias de recesso seraõ compensados;
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em virtude da aprovação no estágio probatório.

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

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

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

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

RESOLVE

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

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

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

GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE DEZEMBRO 
DE 2020.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
Secretário de Administração

PORTARIA Nº 092/2020
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF à empresa JHS AUTOPEÇAS EIRELI, 
e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 10139.18.08.705.2019, de 26 de 
novembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa JHS AUTOPEÇAS 
EIRELI, estabelecida à Rua Camaçari de Dentro, nº 177, 
Jardim Brasília, Camaçari/BA, CEP: 42.803-061, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 35.397.077/0001-21, inscrição 
mobiliária nº 39208001, conforme permissivo legal 
previsto no art. 20, incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, 
de 13 de setembro de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 100% da TFF para o mês de dezembro do 
exercício de 2019, e todo o exercício de 2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
26/11/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 16 DE NOVEMBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 102/2020
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa VALQUIRIA SILVA DOS 
SANTOS, e dá outras Providências.
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I. Isenção de 100% da TFF para os meses de novembro a 
dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
subsequentes, a partir de 2021.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
04/11/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §5°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

CONTRATO Nº 0478/2020

Contrato de prestação de serviços que entre 
si celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e 
a  e m p r e s a  G M X  C o m e r c i o  e  
Empreendimentos LTDA - ME.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 

oDrummond s/n. , Camaçari – BA, representado neste ato 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 
do  Município de Camaçari, Sra. ANDRÉA BARBOSA 
MONTENEGRO SILVA, brasileira, portador da carteira 
de identidade - RG n.º , inscrita no 
Cadastro de  Pessoas  Físicas - CPF sob n.º  

,  do ravan te  denominado  
CONTRATANTE, e GMX Comercio e Empreendimentos 
LTDA -ME, com sede à Rua Professor Pinto de Aguiar, 37, 
- SL 04, e-mail: gmx.com@hotmail.com, telefone: (71) 
3022-6052, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
(12.505.744/0001-47) representada neste ato por Edson 
Luz Sousa,  profissão REPRESENTANTE LEGAL,  
nacionalidade: Brasileiro, estado civil: Casado, 

oportador da carteira de identidade n.  46026509 inscrito 
no Cadastro de Pessoas  Físicas  sob  o  n° 069.014.845-
34 residente e domiciliado na Rua Travessa Guararapes, 
nº 23, Itapuã- Salvador - BA, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. 02 do processo  administrativo n.º 
00365.11.07.611.2020 e que se regerá pelo disposto na 

648415538 SSP-BA

898.751 .845-   00
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O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 09886.18.08.705.2019, de 20 de 
novembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa VALQUIRIA SILVA 
DOS SANTOS, estabelecida à Rua Radial B, nº 59, Alto 
da Cruz, Camaçari/BA, CEP: 42.807-970, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 23.227.304/0001-91, inscrição mobiliária 
nº 32097001, conforme permissivo legal previsto no art. 
20, inciso II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:

I. Isenção de 50% da TFF, a partir de novembro de 2019.

Art. 2º O ato será revogado imediatamente quando 
ausentes os motivos ensejadores da isenção concedida.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigência na data de sua 
publicação, produzindo seus efeitos a partir de 
20/11/2019, data do requerimento, conforme estabelece 
o §2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 03 DE DEZEMBRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 103/2020
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa VIVIANE MIGUEL DA 
SILVA, e dá outras Providências.

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais e considerando o disposto no art. 20 da 
Lei Municipal nº 09311.18.08.705.2019, de 04 de 
novembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF e Taxa de Licença de 
Localização – TLL à empresa VIVIANE MIGUEL DA 
SILVA, estabelecida à Rua da Bandeira, nº 501B, Centro, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-029, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 35.368.383/0001-30, inscrição mobiliária nº 
39122001, conforme permissivo legal previsto no art. 20, 
incisos I e II, da Lei Municipal nº 1.101, de 13 de setembro 
de 2010, nos seguintes moldes:
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Lei Federal n.° 10.520, de  17  de  julho de 2002, e 
legislação pertinente, e subsidiariamente as normas 
contidas na Lei Federal n.º 8.666/93,  as quais as partes 
se sujeitam a cumprir, sob os termos e condições 
estabelecidas nas seguintes cláusula que se anunciam a 
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:

a) Edital de PREGÃO N.º 0121/2020 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e seus anexos.
b) Propostas de preço apresentada pela CONTRATADA. 
c) Ata de Registro de Preços n.º 0571/2020.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de Preço para aquisição de Cestas Básicas a 
ser distribuídas para  pessoas  alojadas  ou 
remanejadas do seu local de acolhimento, em situação 
de rua, desabrigados  ou em situação de imigração 
durante o período  de pandemia do COVID-19 no 
município.

Parágrafo único. “A contratada obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas  
condições contratuais, acréscimos ou supressões ao 
objeto contratado, em até cinquenta por cento  do valor  
inicial atualizado do contrato, na formado art. 4º-I da Lei 
nº. 13.979/2020”.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas para pagamento deste contrato correrão à 
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

O valor global deste contrato é  R$ 272.978,37(duzentos 
e setenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e 
trinta e sete centavos), referente ao (s) lote (s), constante 
da proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução  do  presente objeto.

§ 1º Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO  UNITÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de  atesto  da  Nota  Fiscal,  
realizada pela comissão de recebimento de materiais e 
serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES.

§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das  

condições  pactuadas,  no  todo  ou  em  parte,  a  
tramitação da fatura será suspensa para que a 
CONTRATADA adote as  providências  necessárias  à  
sua correção. Passará a ser considerada, para efeito de 
pagamento,  a data de reapresentação  da  fatura, 
devidamente corrigida.

§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à contratada 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço.

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA

O presente contrato deverá ter o prazo de 06 (seis) 
meses contados a partir  da  data  de  sua  assinatura, 
podendo ser prorrogado de acordo com o Art 4º- H da Lei 
Federal 13.979/2020.

§  1 º  

(ELETRÔNICO) –  COMPEL

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DOS MATERIAIS

 Os produtos deverão ser entregues conforme Anexo I - 
Termo de Referência.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

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

§ 1º DOS DIREITOS

a) 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.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:a)   Cumprir 
integralmente com as condições deste Contrato, do Termo 
de Referência (Anexo I  do Pregão   n.º 0121/2020 
(Eletrônico) – COMPEL), e da proposta apresentada, 
independente de transcrição;

b) Cumprir e fazer cumprir todas as normas 

O  p r a z o  d e  e x e c u ç ã o / e n t r e g a  d o s   
serviços/materiais deverá ser em conformidade com  o 
constante no  Termo de Referência, Anexo I do Edital do 
PREGÃO N.º 0121/2020 – ,  
mediante emissão da Ordem de Serviço ou documento 
equivalente.
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regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos individuais, se for o caso;

c) Manter durante a contratação, em compatibilidade com 
as obrigações por ele mantidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

d) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem está cumprindo  a  
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente licitação, em especial,  encargos  sociais, 
trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais;

e) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira,  a  exemplo  de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas.

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.

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

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

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

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

§ 6º      As sanções  previstas  nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do  titular  da Secretaria 
Municipal  da Administração, permitida a delegação 
para a sanção prevista no inciso I, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de 10 
(dez) dias da abertura de vistas.

§ 7º   Os danos e prejuízos serão ressarcidos à 
contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) 
horas,    após prévio processo administrativo, garantida 
a ampla defesa e o  contraditório,  contado  da  
notificação administrativa à Contratada, sob pena de 
multa.

       CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO

Não é permitida subcontratação, cessão ou 
transferência, no todo ou em parte, da execução do 
objeto desta licitação 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 

o
n. 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.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS 
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos  assumidos  pela  CONTRATADA  com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 

CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato 
da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados.

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

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e  
prejuízos  decorrentes  de  paralisações  no 
fornecimento dos produtos e/ou serviços, salvo na 
ocorrência de caso fortuito ou de força maior, sem que 
haja culpa da CONTRATADA, devidamente apurados 
na forma da legislação  vigente,  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, 27 de Novembro  de 2020

ANDRÉA BARBOSA MONTENEGRO SILVA 
CONTRATANTE

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATADA
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  RESOLUÇÃO Nº 01/2020 
 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020

Torna público o resultado das 
avaliações das denúncias oferecidas 
c o n t r a  E s p a ç o s  C u l t u r a i s  
contemplados com o subsídio 
emergencial previsto no inciso II do 
art. 2º da Lei 14017/2020 - Aldir Blanc.

O Comitê Municipal 
de Implementação das Ações Emergenciais 
destinadas ao setor cultural, instituído pelo Decreto 
Municipal Nº 7406/2020 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020, 
publicado no DOM nº 1519, composto pelos membros da 
Comissão de Análise do Órgão Executor da Política 
Cultural do Município - CAS, criada pela Lei Municipal nº 

1.116, de 14 de dezembro de 2010, e instituída pela 
Portaria nº 10, de 28 de fevereiro de 2020, no uso de suas 
atribuições e

CONSIDERANDO que a partir da divulgação do 
resultado final que contemplou Espaços Culturais do 
município com o subsídio emergencial previsto na lei 
Aldir Blanc foram oferecidas denúncias que se referiam a 
possíveis inconsistências nas condições de habilitação 
de alguns dos espaços contemplados ou seus 
representantes;

CONSIDERANDO, ainda, que é o Comitê Municipal de 
Implementação das Ações Emergenciais que tem a 
competência para conhecer e deliberar sobre os 
aspectos que envolvam os todos os procedimentos 
referentes às ações da Lei 14.017/2020, a teor do quanto 
disposto no Decreto Municipal nº 7406/2020 DE 08 DE 
OUTUBRO DE 2020

RESOLVE 

Tornar público que as denúncias oferecidas contra os 
Espaços Culturais Unzó Mutakalambô Diá Nzambi, 
processo nº 00978.36.01.792.2020, que tem como 
representante Marize Ferreira de Oliveira Ribeiro; Yle 
Axe Afro Social Oxum Filandareir Omimgim, processo 
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nº 00917.36.01.792.2020, que tem como representante 
Jonas Vinicius Fiúza Pereira; Ilê Axé Ode Oju Omim, 
processo nº 00979.36.01.792.2020, que tem como 
representante Paula Rebeca Jorge e Silva e, finalmente, 
I l e  A s e  B a b a  A l a j a l e ,  p r o c e s s o  n º  
00980.36.01.792.2020, que tem como representante 
Danilo Oliveira da Silva, foram conhecidas em seus 
argumentos, abriu-se prazo para que os denunciados 
oferecessem suas respostas e juntassem documentos e 
foram todas, sem exceção, INDEFERIDAS em todos os 
seus aspectos, mantendo-se o resultado da 
avaliação que contempla os espaços culturais já 
referidos, e que os tornou aptos a receberem o 
subsídio previsto no inciso II do art. 2º da lei nº 
14.017/2020 - lei Aldir Blanc.

Cumpre salientar, por derradeiro, que o inteiro teor das 
denúncias, das respostas e documentos apresentados 
pelos denunciados e das razões da Comissão, constam 
integralmente acostados aos autos dos processos acima 
referidos, que se encontram sob guarda da Secretaria de 
Cultura do Município, estando à disposição para consulta 
de qualquer interessado, mediante requerimento formal. 

 Ismael Bernardo dos Santos
Presidente da CAS 

HOMOLOGAÇÃO

A SECRETÁRIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, NO USO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES, 
H O M O L O G A  O  C R E D E N C I A M E N T O  D O S  
BENEFICIÁRIOS DO SUBSÍDIO EMERGENCIAL PARA 
ESPAÇOS CULTURAIS - INCISO II DO CAPUT DO ART. 2º 
DA LEI Nº 14.017/2020 - ALDIR BLANC. OBJETO: 
DISTRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS MENSAIS PARA A 
MANUTENÇÃO ARTÍST ICOS E  CULTURAIS ,  
MICROEMPRESAS E PEQUENAS EMPRESAS 
CULTURAIS, COOPERATIVAS E ORGANIZAÇÕES 
CULTURAIS COMUNITÁRIAS QUE TIVERAM AS SUAS 
ATIVIDADES INTERROMPIDAS POR FORÇA DAS 
MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL, EM OBSERVÂNCIA 
AO DISPOSTO NO INCISO II DO CAPUT DO ART. 2° DA 
LEI N°14.017,DE 2020. PROCESSO PRINCIPAL Nº 
00531.11.07.611.2020. VALOR GLOBAL: R$ 1.000.000,00 
(UM MILHÃO DE REAIS). DATA: 10/12/2020. MARCIA 
NORMANDO TUDE. 

Camaçari, 10 de dezembro de 2020

Márcia Normando Tude
Secretária de Cultura

ERRATA - 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, 
através da Comissão Especial de Análise da Secretaria 
de Cultura - CEASC, torna pública a Errata sobre 

 00526.36.07.611.2020

Resultado da Avaliação e Seleção do Edital 002/2020 
para premiação de propostas de atividades artísticas e 
culturais nas linguagens previstas na Lei do Fundo 
Municipal de Cultura (com exceção de Patrimônio 
Material e Imaterial).

No Resultado da Avaliação e Seleção do Edital 002/2020,

ONDE SE LÊ:

LEIA-SE:

Camaçari, 9 de dezembro de 2020

Guida Schnitman Queiroz
Presidente da CEASC

ERRATA - 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

Na ATA de Análise de Documentação e Homologação 
dos Cadastros no CCMC - Cadastro Cultural do 
Município de Camaçari
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TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 191/2020. 
CONTRANTANTE:  MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: GAN ENGENHARIA EIRELI.  DO 
OBJETO: Este Termo tem por objeto a rescisão 
unilateral do Contrato nº 191/2020, cujo objeto é a 
prestação de serviço de requalificação e adequação de 
campos de futebol , futevôlei e construção de vestiário no 
Município de Camaçari, firmado entre o MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa “GAN ENGENHARIA EIRELI”, 
com fulcro no artigo 78, c/c artigo 79, inciso I da Lei nº 
8666/93 juntamente com a CLÁUSULA DECIMA 
QUARTA - DA RESCISÃO, do Instrumento Contratual. 
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Caso reste 
comprovada a prestação de serviços executados pela 
CONTRATADA, deve ser realizado o pagamento, por 
parte do MUNICÍPIO, dos serviços já realizados, 
devendo ser incluídos no valor a incidência de multas e 
penalidades eventualmente aplicadas. DA QUITAÇÃO 
DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força desta 
rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA somente 
responderão por direitos e obrigações contratuais 
vigentes e concretizados até a data da rescisão 
contratual. DO DISTRATO: Por força do presente Termo 

de Rescisão, o CONTRATANTE dá por rescindido 
unilateralmente o contrato acima referido.  DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 01 de Dezembro de 2020. 
DILMA MARIA MENDES DE SOUZA.  MUNICIPIO.

 

TERMO DE REVOGAÇÃO

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

oconformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  
o8.666/93, resolve REVOGAR o PREGÃO N  0210/2020 

(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o registro de 
preço para aquisição de materiais odontológicos 
(condicionador ácido, sistema adesivo, selante de 
fóssulas/fissuras, aplicador descartável, resina 
composta), para atender as Unidades de Saúde e ao 
Centro de Especialidades Odontológicas do município de 
Camaçari-BA. 11/12/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT – Secretário da Saúde.
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EXTRATO DA ATA DA 257ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de 
Recurso de Infrações – JARI, do 
Município de Camaçari, Estado da Bahia, 
no uso de suas atribuições legais, faz saber 
o resultado dos julgamentos dos recursos de 
infrações de trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 257ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 01 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo: 

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 258ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 258ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 

município de Camaçari, realizado em 05 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 05 de outubro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 259ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 259ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 08 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
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artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 13 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 260ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 260ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 13 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 13 de outubro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 261ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 261ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 16 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 

membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 19 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 262ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado 
da Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 262ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 19 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, 
neste município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de 
Infrações – JARI, para proceder os julgamentos dos 
processos de recursos de infrações de trânsito 
relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 19 de outubro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI
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EXTRATO DA ATA DA 263ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 263ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 21 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder os julgamentos dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 26 de outubro de 2019.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DA ATA DA 264ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSO DE 

INFRAÇÕES – JARI

O Presidente da Junta Administrativa de Recurso de 
Infrações – JARI, do Município de Camaçari, Estado da 
Bahia, no uso de suas atribuições legais, faz saber o 
resultado dos julgamentos dos recursos de infrações de 
trânsito interpostos.

Extrato da Ata da 264ª Sessão Ordinária da Junta 
Administrativa de Recursos de Infrações – JARI do 
município de Camaçari, realizado em 26 de outubro de 
2020, às 12:00h, na Avenida Jorge Amado, Loteamento 
Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/Nº, CEP:42802-590, neste 
município, onde se reuniram em sessão pública, os 
membros da Junta Administrativa de Recursos de Infrações 
– JARI, para proceder os julgamentos dos processos de 
recursos de infrações de trânsito relacionados abaixo:

Informamos ainda que Vossa Senhoria poderá interpor 
recurso em 2ª Instância junto ao Conselho Estadual de 
Trânsito – CETRAN/BA, observando o que dispõe os 
artigos 288 e 289 do Código de trânsito Brasileiro.

Camaçari, 26 de outubro de 2020.

MÁRCIO MAGALHÃES
Presidente da JARI

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE. 
Processo Administrativo nº 170/2020. Inexigibilidade n° 
002/2020. Objeto: inscrição de dois servidores no Curso 
Formação de Pregoeiro e Equipe de Apoio com Pregão 
Eletrônico no Sistema do Banco do Brasil. Valor: R$ 
1.792,00 (Um mil, setecentos e noventa e dois reais); 
Fundamento Legal: Art. 25, inciso II, c/c art. 13, VI, da Lei nº 
8.666/93 e alterações posteriores. Contratado: ABACOM – 
Agenc ia  de Capac i tação e Desenvolv imento 
Organizacional Eireli.

Camaçari, 09 de Dezembro de 2020

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

.
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Manoel Jorge de Almeida Curvelo
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