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DECRETO N.º 6994/2018
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Nomeia os membros efetivos e suplentes 
da Comissão Central Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari – COMPEL, revoga o Decreto 
n.º 6924/2018 de 24 de agosto de 2018 e 
dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, com 
fundamento no art. 51 da Lei Federal n.º 8.666/93,

DECRETA

Art. 1º - Fica nomeada a Comissão Central Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Camaçari - 
COMPEL, composta dos seguintes membros efetivos: 
Ana Paula Souza Silva, Ana Carla Costa Paim, Manoel 
Alves Carneiro, Sara Nogueira Lima Argollo, Aline 
Oliveira da Silva Almeida, Monique de Jesus 
Fonseca, Priscila Lins dos Santos, Aricele 
Guimarães Machado Oliveira, Wadna Cheile Melo 
Aragão, Ana Carolina da Silva dos Santos, Christian 
Morais Pinheiro, Maria José Nery Costa, Michelle 
Silva Vasconcelos, Vanuzia da Silva Guedes e 
Jussara Souza de Oliveira, para, sob a presidência do 
primeiro, processar e julgar as licitações para as 
contratações da Administração Direta e Indireta do 
Município de Camaçari.

§ 1º - Na condição de suplentes, ficam nomeados os 
servidores: Steline Dias Silva, Vagner Júlio da Cunha, 
Erasmo Antônio Rodrigues Santos, Aracele Santos 
de Oliveira, Antônio Sérgio Moura de Sousa, Diego 
Manoel Oliveira da Paixão, Kézia Priscila Oliveira da 
Silva, Ricardo Santos Santana, José Múcio Jarjor 
Montenegro, Naiaradyne de Araújo Magalhães 
Guimarães, Jaíra Maria de Melo, Ana Carolina 
Iglesias de Souza Rosa Santana e Gleidson dos 
Santos Nascimento.

§ 2º - O presidente será substituído discricionariamente, 
em suas faltas e/ou impedimentos pelos servidores 
Manoel Alves Carneiro, Ana Carla Costa Paim e Sara 
Nogueira Lima Argollo.

Art. 2º - A Comissão Central Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Camaçari - COMPEL, no 
desenvolvimento das suas atividades, poderá funcionar 
observando o quórum de maioria absoluta dos seus 
membros, sendo indispensável a presença do Presidente 
ou do seu substituto imediato.

Art. 3º - O mandato dos membros da Comissão Central 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Camaçari - COMPEL será de 01 (um) ano, vedada a 
recondução na totalidade de seus membros para a 
mesma Comissão no período subsequente.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 20 de 
novembro de 2018, revogadas as disposições em 
contrário, em especial ao Decreto n.º 6924/2018.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2018.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA Nº 292/2018
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

“Retifica portaria nº 286 de 14 de novembro 
de 2018 que dispôs sobre a Estabilidade de 
Servidores Públicos Municipal ocupantes de 
cargos de provimento efetivo, em virtude da 
aprovação no estágio probatório.”

O SECRETARIO 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 que houve um equívoco na grafia de 
dados da Portaria nº 286 de 14 de novembro de 2018 que 
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dispôs sobre a Estabilidade de Servidores Públicos 
Municipal ocupantes de cargos de provimento efetivo, 
em virtude da aprovação no estágio probatório, publicado 
no DOM n.º 1053  de 20 de novembro de 2018, páginas 
03 e 04;

Art. 1º – Fica retificado a Portaria nº 286 de 14 de 
novembro 2018, publicada no DOM n.º 1053 de 20 de 
novembro de 2018, páginas 03 e 04.Onde se lê:  

Leia-se:

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 - Este Decreto 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 27 DE 
NOVEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 293 /2018 
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018

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

O SECRETARIO 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 
supra citadas, aos servidores infra declinados, 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 27 DE 
NOVEMBRO DE 2018. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA 
Secretário da Administração

PORTARIA N° 062/2018
DE  06 DE NOVEMBRO DE 2018

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar os servidores, Tiago Leite Carneiro, Engenheiro 
Sanitarista, cadastro 830960, CREA 92.597-D, CPF 
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Nº NOME CAD CARGO ADMISSÃO ESTABILIDADE

01
FERNANDA MUNIZ DOS 

SANTOS 62870

AUXILIAR DE 

DISCIPLINA 20/08/12 20/08/15

02 ROSELI RAMOS CRUZ 63403

AUXILIAR DE 

DISCIPLINA 04/04/14 04/04/17

03
MARIA AURICEA G. DE 

BRITO 64084

Atendente de 

Consultório Dentário 13/10/15 13/10/18

S
E

IN
F

R
A

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA



047.555.595-37 e Natanael Batista Ramos, Engenheiro 
Civil, cadastro 830996, CREA 24.934-D, CPF 
183.663.095-68 para fiscalizar a prestação de serviços 
de consultoria geológico – geotécnica para fornecer 
e lementos  necessár ios  para  o  pro je to  de  
macrodrenagem dos canais afluentes do Rio Camaçari 
no Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0359/2018.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 06 de 
Novembro de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 064/2018
DE  26 DE NOVEMBRO DE 2018

A Secretária Municipal da Infraestrutura de Camaçari, 
Estado da Bahia, no uso de suas atribuições que lhes são 
conferidas por lei,

RESOLVE

Designar o servidora Ana Lúcia Oliveira Apenburg, 
Engenheira Civil, CREA/BA 24.987-D, cadastro 82.041-
1, CPF 456.936.335-00 para ratificar e assinar os 
Projetos referentes ao saldo remanascente da 
pavimentação e drenagem na rua Ilha do Meio, 
Itacimirim, no município de Camaçari - BA, conforme 
contrato de repasse 0305.399-69/2009.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação, 
ficam revogadas as demais disposições   em contrário.                 

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 26 de 
Novembro de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura 

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
GEOENG CONSULTORIA E PROJETOS DE 
ENGENHARIA LTDA, CNPJ 18.642.707/0001-67 a 
prestação de serviços de consultoria geológico – 
geotécnica para fornecer elementos necessários para o 
projeto de macrodrenagem dos canais afluentes do Rio 
Camaçari no Município de Camaçari, Bahia, conforme 
contrato 0359/2018  e apresentar a ART. ,

Ficam designados, na função de Fiscal da Obra, os 
servidores Tiago Leite Carneiro, Engenheiro Sanitarista, 
cadastro 830960, CREA 92.597-D, CPF 047.555.595-37 
e Natanael Batista Ramos, Engenheiro Civil, cadastro 
830996, CREA 24.934-D, CPF 183.663.095-68 com os 
poderes e obrigações previstas na Lei Federal 8.666/93 e 
estipuladas no Contrato, autorizado a emitir as ordens de 
serviços parciais.

     
Camaçari, 06 de novembro de 2018

Joselene Cardim Barbosa Souza 
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

Ciente

Juan Carlos Barros Sobral 
GEOENG CONSULTORIA E PROJETOS DE 

ENGENHARIA LTDA

RESOLUÇÃO Nº 03/2018             
DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº 6853 de 16 de março de 2018 
e atendendo o quanto determina a legislação específica,

RESOLVE

encaminhar para publicação na imprensa oficial os 
extratos da Homologação e dos contratos dos 
proponentes credenciados no Edital de Credenciamento 
001/2018, que tem como objeto Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
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realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019, conforme o anexo único que acompanha a 
presente resolução.

 DANIEL BRUNO ALVES SANTOS
COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DA SECULT

CADASTRO 830010

ANEXO ÚNICO

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física BRENTE MELO 
RIBEIRO, através do CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
- CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e 
grupos culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 406/2018. CONTRATADO: BRENTE 
MELO RIBEIRO. Credenciamento 001/2018. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, 
que acontecerão no período Novembro de 2018 a Março 
de 2019. O valor do contrato é de R$ 2.088,00 (Dois mil,  
e oitenta e oito reais). Dotação Orçamentária: 
projeto/atividade: 2030, elemento de despesa: 33.90.36, 
fonte de recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA:  
26/11 /20108 .  MÁRCIA NORMANDO TUDE.  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física THAUAN DA ROCHA 
CORREIA, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 377/2018. CONTRATADO: THAUAN 
DA ROCHA CORREIA. Credenciamento 001/2018. 
Objeto: Credenciamento de artistas e grupos culturais – 
pessoas físicas – para a realização de apresentações 
musicais e artísticas a serem executadas nas mostras 
itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e nas 
lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 

é de R$ 2.147,76 (Dois mil, cento e quarenta e sete 
reais, e setenta e seis centavos). Dotação 
Orçamentária: projeto/atividade: 2030, elemento de 
despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  20/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física NAIANE CARLA 
NEVES DOS SANTOS, através do CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 385/2018. CONTRATADO: NAIANE 
CARLA NEVES DOS SANTOS. Credenciamento 
001/2018. Objeto: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$ 2.147,76 (Dois mil, cento e quarenta e sete 
reais, e setenta e seis centavos). Dotação 
Orçamentária: projeto/atividade: 2030, elemento de 
despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  22/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física PLÍNIO ROBERTO 
ALVES DOS SANTOS, através do CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 391/2018. CONTRATADO: PLÍNIO 
ROBERTO ALVES DOS SANTOS. Credenciamento 
001/2018. Objeto: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$ 6.880,56 (Seis mil, oitocentos e oitenta reais, e 
ciquenta e seis centavos). Dotação Orçamentária: 
projeto/atividade: 2030, elemento de despesa: 33.90.36, 
fonte de recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA:  
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HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física DENIS LIMA DO 
ROSÁRIO, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 407/2018. CONTRATADO: DENIS LIMA 
DO ROSÁRIO. Credenciamento 001/2018. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, 
que acontecerão no período Novembro de 2018 a Março 
de 2019. O valor do contrato é de R$ 13.761,12 (Treze 
mil, setecentos e sessenta e um reais, e doze 
centavos). Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  20/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física VALESCA COSTA 
SILVA DE OLIVEIRA, através do CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 26/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 386/2018. CONTRATADO: VALESCA 
COSTA SILVA DE OLIVEIRA. Credenciamento 
001/2018. Objeto: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$2.088,00 (Dois mil,  e oitenta e oito reais). 
Dotação Orçamentária: projeto/atividade:0 2030, 
elemento de despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  26/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física JULIANA SANTANA 
RIBEIRO, através do CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
- CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e 
grupos culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 26/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 396/2018. CONTRATADO: JULIANA 
SANTANA RIBEIRO. Credenciamento 001/2018. 
Objeto: Credenciamento de artistas e grupos culturais – 
pessoas físicas – para a realização de apresentações 
musicais e artísticas a serem executadas nas mostras 
itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e nas 
lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$3.344,63 (Três mil, trezentos e quarenta e 
quatro reais, e sessenta e três centavos). Dotação 
Orçamentária: projeto/atividade: 2030, elemento de 
despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  26/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física JOSE LIMA DE 
BRITO, através do CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 - 
CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 392/2018. CONTRATADO: JOSE LIMA 
DE BRITO. Credenciamento 001/2018. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, 
que acontecerão no período Novembro de 2018 a Março 
de 2019. O valor do contrato é de R$13.761,12 (Treze 
mil, setecentos e sessenta e um reais, e doze 
centavos) Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  22/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física RENILDO DOS 
SANTOS DE ASSIS, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
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artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 389/2018. CONTRATADO: RENILDO 
DOS SANTOS DE ASSIS. Credenciamento 001/2018. 
Objeto: Credenciamento de artistas e grupos culturais – 
pessoas físicas – para a realização de apresentações 
musicais e artísticas a serem executadas nas mostras 
itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e nas 
lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$ 6.880,56 (Seis mil, oitocentos e oitenta reais, e 
ciquenta e seis centavos)Dotação Orçamentária: 
projeto/atividade: 2030, elemento de despesa: 33.90.36, 
fonte de recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA:  
2 0 / 11 / 2 0 1 8 .  M Á R C I A N O R M A N D O  T U D E .  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física JOSE DE SOUZA DO 
NASCIMENTO, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 400/2018. CONTRATADO: JOSE DE 
SOUZA DO NASCIMENTO. Credenciamento 001/2018. 
Objeto: Credenciamento de artistas e grupos culturais – 
pessoas físicas – para a realização de apresentações 
musicais e artísticas a serem executadas nas mostras 
itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e nas 
lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$ 6.880,56 (Seis mil, oitocentos e oitenta reais, e 
ciquenta e seis centavos)Dotação Orçamentária: 
projeto/atividade: 2030, elemento de despesa: 33.90.36, 
fonte de recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA:  
2 2 / 11 / 2 0 1 8 .  M Á R C I A N O R M A N D O  T U D E .  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física LUCIANO DE 
ARAUJO SILVA, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 

acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 394/2018. CONTRATADO: LUCIANO 
DE ARAUJO SILVA. Credenciamento 001/2018. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, 
que acontecerão no período Novembro de 2018 a Março 
de 2019. O valor do contrato é de R$4.872,00(Quatro 
mil, oitocentos e setenta e dois reais) Dotação 
Orçamentária: projeto/atividade: 2030, elemento de 
despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  22/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física DIANNA ROSA 
TAVARES DE SOUZA, através do CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 409/2018. CONTRATADO: DIANNA 
ROSA TAVARES DE SOUZA. Credenciamento 
001/2018. Objeto: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$3.344,63 (Três mil, trezentos e quarenta e 
quatro reais, e sessenta e três centavos) Dotação 
Orçamentária: projeto/atividade: 2030, elemento de 
despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 0100000. DATA DA 
ASSINATURA:  23/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física VALDOMIRO 
N A S C I M E N T O  D E  S O U Z A ,  a t r a v é s  d o  
CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 - CEASC - OBJETO: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, 
que acontecerão no período Novembro de 2018 a Março 
de 2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/11/2018. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.
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CONTRATO Nº  397 /2018 .  CONTRATADO:  
VALDOMIRO  NASCIMENTO DE SOUZA.  
Credenciamento 001/2018. Objeto: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. O valor do contrato é de R$6.880,56 (Seis mil, 
oitocentos e oitenta reais, e cinquenta e seis 
centavos) Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  20/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física EUDES DO CARMO 
DA SILVA , através do CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
- CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e 
grupos culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 22/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 387/2018. CONTRATADO: EUDES DO 
CARMO DA SILVA. Credenciamento 001/2018. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, 
que acontecerão no período Novembro de 2018 a Março 
de 2019. O valor do contrato é de R$3.344,63 (Três mil, 
trezentos e quarenta e quatro reais, e sessenta e três 
centavos) Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  22/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

RESOLUÇÃO Nº 04/2018 
DE 29 DE NOVEMBRO DE 2018

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº 6853 de 16 de março de 2018 
e atendendo o quanto determina a legislação específica,

RESOLVE

encaminhar para publicação na imprensa oficial os 
extratos da Homologação e dos contratos dos 
proponentes credenciados no Edital de Credenciamento 
001/2018, que tem como objeto Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 

realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019, conforme o anexo único que acompanha a 
presente resolução.

 DANIEL BRUNO ALVES SANTOS
COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DA SECULT

CADASTRO 830010

ANEXO ÚNICO

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física REGINALDO DOS 
SANTOS,  através do CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
- CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e 
grupos culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº  414 /2018 .  CONTRATADO:  
REGINALDO DOS SANTOS. Credenciamento 
001/2018. Objeto: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$ 3.480,00 (Três mil, quatrocentos e oitenta 
reais). Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 2030, 
elemento de despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  28/11/20108. 
MÁRCIA NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE 
CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física ALECSANDRA DE 
PAULA E SILVA, através do CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - OBJETO: Credenciamento de 
artistas e grupos culturais – pessoas físicas – para a 
realização de apresentações musicais e artísticas a 
serem executadas nas mostras itinerantes de cultura do 
Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, que 
acontecerão no período Novembro de 2018 a Março de 
2019. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

CONTRATO Nº  412 /2018 .  CONTRATADO:  
ALECSANDRA DE PAULA E SILVA. Credenciamento 
001/2018. Objeto: Credenciamento de artistas e grupos 
culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
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nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. O valor do contrato 
é de R$ 4.587,04 (Quatro mil quinhentos e oitenta e 
sete reais e quatro centavos). Dotação Orçamentária: 
projeto/atividade: 2030, elemento de despesa: 33.90.36, 
fonte de recurso: 0100000. DATA DA ASSINATURA:  
2 8 / 11 / 2 0 1 8 .  M Á R C I A N O R M A N D O  T U D E .  
SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

HOMOLOGAÇÃO DE CREDENCIAMENTO Nº 
001/2018 - CEASC - A Secretária de Cultura de 
Camaçari, no uso de suas atribuições, homologa o 
Credenciamento da pessoa física REJANE SILVA 
SANTOS , através do CREDENCIAMENTO Nº 001/2018 
- CEASC - OBJETO: Credenciamento de artistas e 
grupos culturais – pessoas físicas – para a realização de 
apresentações musicais e artísticas a serem executadas 
nas mostras itinerantes de cultura do Projeto Orla Verão e 
nas lavagens tradicionais, que acontecerão no período 
Novembro de 2018 a Março de 2019. DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 28/11/2018. MÁRCIA NORMANDO 
TUDE - SECRETÁRIA DE CULTURA DE CAMAÇARI.

CONTRATO Nº 413/2018. CONTRATADO: REJANE 
SILVA SANTOS Credenciamento 001/2018. Objeto: 
Credenciamento de artistas e grupos culturais – pessoas 
físicas – para a realização de apresentações musicais e 
artísticas a serem executadas nas mostras itinerantes de 
cultura do Projeto Orla Verão e nas lavagens tradicionais, 
que acontecerão no período Novembro de 2018 a Março 
de 2019. O valor do contrato é de R$ 6.880,56 (Seis mil, 
oitocentos e oitenta reais e cinquenta e seis 
centavos). Dotação Orçamentária: projeto/atividade: 
2030, elemento de despesa: 33.90.36, fonte de recurso: 
0100000. DATA DA ASSINATURA:  22/11/2018. MÁRCIA 
NORMANDO TUDE. SECRETÁRIA DE CULTURA DE 
CAMAÇARI.

PORTARIA Nº 284/2018
DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018

Disciplina o regime de adiantamento no 
âmbito do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal – ISSM e dá outras 
providências.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE 
SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL - ISSM, no 
uso de uma de suas atribuições previstas na Lei 
Municipal n° 997, de 05 de agosto de 2009, e no Decreto 
n° 4826, de 18 de dezembro de 2009, por intermédio 
desta Portaria Normativa, resolve: 

Art. 1º - Fica instituído no âmbito do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal – ISSM o pagamento 
de despesas pelo regime de adiantamento. 
 
Art. 2º - O regime de adiantamento é aplicável aos casos 
de despesas expressamente previstas no art. 3º desta 
Portaria Normativa, consistindo-se na entrega de 
numerário ao servidor, sempre precedido de empenho na 
dotação própria, para o fim de realizar despesas que não 
possam subordinar-se ao processo normal da aplicação, 
nos termos dos arts. 68 e 69 da Lei nº 4.320/64 e da 
Resolução nº 1.197/06 do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia – TCM.  

§1º - O Superintendente, por intermédio de ato 
administrativo, designará um servidor responsável pelo 
adiantamento concedido no âmbito do ISSM. 
 
§2º - Não se fará adiantamento a servidor responsável 
por um ou mais adiantamentos ainda não comprovados.  

§3º - Só poderá ser concedido mensalmente apenas 01 
(um) adiantamento.
  
§4º - No adiantamento não será permitida despesas com 
valor superior a R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) 
com o mesmo credor e tipo de despesa.  

§5º - Fica vedada a utilização de adiantamento para fins 
de despesa de capital.   

§6º - O valor limite para concessão de adiantamento é de 
até R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

Parágrafo Único. É vedada a concessão de 
adiantamento a servidor declarado em alcance ou que 
esteja respondendo a processo administrativo. 

Art. 3º - O regime de adiantamento é admitido para 
atender as despesas a seguir especificadas, 
respeitando-se o limite estabelecido no §4º do art. 2º 
desta Portaria Normativa, salvo quando para aquisição 
de passagens:  

§1º - Consideram-se despesas miúdas, assim 
entendidas as de qualquer natureza, que se situem 
dentre as abaixo citadas e sejam comprovadas através 
de documento fiscal, ou por outro comprovante hábil: 

I. com material de consumo;
II. com serviços de terceiros;
III. com transportes em geral;
IV. judicial;
V. com representação eventual;
VI. que tenha de ser efetuada em lugar distante da sede 
do ISSM, ou em outro Município;
VII. pequena e de pronto pagamento;
VIII. com veículos de serviços essenciais.

§2º - Consideram-se pequenas despesas de pronto 
pagamento, para efeito do inciso VII do parágrafo 
anterior, as que se realizarem com:  

I. selos postais, telegramas, pequenos carretos, 
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transportes urbanos, pequenos consertos, aquisição de 
flores, enfeites para festividades, aquisição avulsa de 
livros, e outras publicações avulsas de interesse da 
Autarquia Municipal;  
II. encadernações avulsas e artigos de escritório, de 
desenho, impressos e papelaria, em quantidade restrita, 
para uso ou consumo imediato, desde que indisponíveis 
no almoxarifado;
III. aquisição de produtos farmacêuticos ou de 
laboratório, para uso imediato e exclusivo nas unidades 
de emergência, em quantidade restrita;
IV. bens que não se encontram nos almoxarifados e que 
possam comprometer o bom andamento dos serviços 
essenciais, para uso e consumo imediato, desde que 
devidamente justificado;
V. de caráter secreto, resultante de diligências policiais, 
judiciárias ou sindicâncias administrativas ou fiscais;
VI. com a aquisição de objetos históricos ou de arte, 
medalhas, troféus e outras premiações, quando 
inviabilizada a submissão ao processamento regular da 
despesa;
VII. com refeição e, alimentação, quando as 
circunstâncias não permitirem o regime comum de 
fornecimento;
VIII. com forragem para a alimentação de animais 
apreendidos, quando as  circunstâncias não  permitirem 
o  regime  comum de fornecimento;
IX. reparos, adaptação e recuperação de bens móveis e 
imóveis;
X. outra qualquer, de pequeno vulto e de necessidade 
imediata, desde que devidamente justificada.

§3º - O regime de adiantamento também é aplicável para 
aquisição de passagens terrestres, quando comprovada 
a situação de carência ou necessidade fundamentada 
pelo Superintendente do ISSM, por solicitação do Poder 
Judiciário ou Ministério Público.

Art. 4º - A concessão do adiantamento estará sujeita às 
normas comuns de empenho, liquidação e pagamento da 
despesa.  

§1° - Na concessão e comprovação de adiantamentos, 
será de uso obrigatório os formulários Requisição de 
Adiantamento - RA e Comprovação de Adiantamento - 
CA. 

§2°  - O adiantamento deverá ser requisitado em 
formulário próprio e deverá conter:

I. nome, cargo ou função do servidor responsável;
II. quantia e o fim a que se destina;
III. classificação econômica e funcional programática da 
despesa;
IV. prazo de aplicação ou realização da despesa;
V. assinatura do Superintendente.

Parágrafo Único - O adiantamento não poderá ser 
aplicado em elemento de despesa diferente daquele para 
o qual foi autorizado.  

Art. 5º - As quantias recebidas a título de adiantamento 
deverão ser depositadas em conta bancária vinculada ao 
ISSM - Conta Adiantamento, em nome do servidor 

responsável e em agência bancária oficial, devendo o 
extrato da respectiva conta ser anexado à comprovação 
de aplicação do adiantamento.  

Art. 6º - O pagamento das despesas será efetuado 
mediante cheque nominativo, sacado contra a conta-
corrente do servidor responsável ou, em casos de 
manifesta impossibilidade, em espécie, devidamente 
justificado no processo de comprovação.  

§1° - Para cada pagamento, o servidor responsável pelo 
adiantamento deverá exigir o comprovante (nota fiscal, 
recibo, bilhete de passagem, etc.) sempre no original e 
emitido em nome do ISSM, contendo data de sua 
emissão de forma legível e sem rasuras, emendas ou 
borrões, valor unitário e descriminação do produto, 
admitindo-se, excepcionalmente, a ausência de nota 
fiscal e apenas a emissão de recibo quando houver 
manifesta impossibilidade de obtê-la. 

§2º - Qualquer desconto ou abatimento no preço deverá 
ser demonstrado no respectivo documento, que também 
indicará expressamente o valor líquido do pagamento 
efetuado.  

§3º - Nos comprovantes de despesas realizadas por 
autorização desta Portaria Normativa deverá ser aposto 
o atestado datado e assinado pelo servidor responsável e 
pelo Superintendente de que o material foi recebido e/ou 
o serviço foi prestado ao ISSM.  

Parágrafo Único. É vedada a transferência de 
responsabilidade para aplicação de adiantamento. 
 
Art. 7º - O prazo para aplicação do valor recebido será de 
até 60 (sessenta) dias, contado da data de seu 
recebimento, não podendo o responsável se ausentar 
por férias ou licença, salvo licença médica, sem haver 
prestado contas do adiantamento, nem passá-lo de um 
exercício para o outro.  

Art. 8° - A comprovação da aplicação do adiantamento 
deverá ser encaminhada ao Diretor Administrativo e 
Financeiro do ISSM no prazo máximo de 10 (dez) dias 
contados do término do prazo de aplicação ou, quando 
for o caso, do encerramento do exercício, sob pena de 
multa prevista no art. 71 da Lei Complementar nº. 06/91 - 
TCM, mediante a apresentação da seguinte 
documentação hábil: 

I. comprovação de adiantamento, relacionando os 
documentos de despesa em ordem cronológica e 
numerados seguidamente;
II. extrato da conta-corrente bancária;
III.  guia de recolhimento das retenções efetuadas, se for 
o caso;
IV. todos os comprovantes de pagamentos efetivados em 
original, atestando a efetiva realização das despesas;
V. recibo de depósito que comprove o recolhimento na 
conta bancária da unidade gestora do valor não aplicado, 
depositado até o primeiro dia útil após o decurso do prazo 
de aplicação, quando for o caso;
VI. documentos comprobatórios de recolhimentos de 
retenções havidas (ISS, IRRF, INSS).
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Parágrafo Único. A Diretoria Administrativa e Financeira 
do ISSM, responsável pela análise da comprovação do 
adiantamento, verificará as contas em todos os seus 
aspectos, inclusive, quando necessário, realizando 
diligências. 

Art. 9º -  Se a comprovação do adiantamento não se 
realizar dentro dos prazos estabelecidos nesta Portaria 
Normativa ou houver alguma irregularidade, será 
instaurado processo administrativo para a devida 
apuração de responsabilidade.

§1° - Quando por motivo de saúde o servidor responsável 
não puder realizar a comprovação do adiantamento 
recebido, esta será feita em seu nome por servidor de 
igual categoria designado pelo Superintendente, no 
prazo de 10 (dez) dias a partir da data da designação. 
 
Parágrafo Único. Se o servidor responsável pelo 
adiantamento desligar-se do serviço público, a 
comprovação de adiantamento deverá ser efetuada 
dentro de 3 (três) dias, a partir da data de sua 
exoneração.  

Art. 10 - Os valores expressos nos §§4º e 6º do Art. 2º 
desta Portaria poderão ser atualizados monetariamente 
por índices oficiais, através de ato administrativo do 
Superintendente.  

Art. 11 - Esta Portaria Normativa entrará em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO 
DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL – ISSM, 
EM 23 DE NOVEMBRO DE 2018.

NELSON HENRIQUE DE CARVALHO
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

EXTRATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO DA STT

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICITAÇÃO. Processo Administrativo nº. 149/2018. 
Dispensa n° 008/2018. Objeto: locação de 03 painéis 
PMVs móveis para atender as necessidades da STT. 
Valor global: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e 
quinhentos reais); Fundamento Legal: Art. 24, inciso 
II da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

Contratado: HDT Empreendimentos Ltda-Me. 
CNPJ: 19.190.572/0001-09.
Camaçari, 27 de Novembro de 2018. 

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO
Diretor Superintendente

EXTRATOS DE CONTRATO DA STT

Processo Administrativo n° 149/2018. Dispensa de 
Licitação n° 008/2018. Contrato n° 010/2018. Objeto: 
locação de 03 painéis PMVs móveis para atender as 
necessidades da STT.
Contratado: HDT Empreendimentos Ltda-ME. Valor 
global: R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos 
reais). Período de vigência: 30 (trinta) dias; 
Fundamento legal da Lei n° 8.666/93 e alterações 
posteriores.

Camaçari, 28 de Novembro de 2018.

ARMANDO YOKOSHIRO FILHO.
Diretor Superintendente

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO
AVISO DE EDITAL 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

A Superintendência de Trânsito e Transporte Público-
STT, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público que, nos termos da Lei Federal nº 10.520/02, 
subsidiariamente Lei Federal 8.666/93 e Lei Municipal nº 
807/07, realizará licitação, modalidade Pregão 
Presencial, para Contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de remoção de veículos, 
conforme especificações constantes no Anexo I, parte 
integrante e indissociável do Edital; Data entrega 
envelopes: 12/12/2018, às 09:00Hs, sala reunião da 
STT. Edital gratuitamente na sede da STT, Av. Jorge 
Amado - Loteamento Espaço Alpha, s/n. Jardim 
Limoeiro, Camaçari – BA e/ou Portal de Compras do 
Município. Esclarecimentos: sede da STT e pelo tel. (71) 
3622-7722, horário: 08h às 12h e 14h às 17h. 

Camaçari–BA, 22/11/2018. 

Hertz B. R. Seabra
Pregoeiro

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº.  0171/2017. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADO: EMPRESA SERV FISIO LTDA ME. DO 
OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços de saúde aos usuários  do sistema 

. 

EXTRATOS DE CONTRATOS
E CONVÊNIOS
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único de saúde - SUS; DO PRAZO: Fica prorrogado por 
mais 12 (doze) meses, de modo que, a partir de 18 de 
dezembro de 2018, passara a viger ate 18 de dezembro 
de 2019; DO PREÇO: Ficam mantidas as condições do 
pacto ora aditado, especialmente as disposições sobre o 
preço, o qual fica estimado no valor global em 431.820,00 
(quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e vinte reais). 
Fica mantida a forma de pagamento prevista no bojo do 
contrato original. Os recursos financeiros para 
pagamento das despesas decorrentes do presente termo 
aditivo correrão por conta do projeto atividade 4023; 
elemento de despesa: 3390.39.00 e fonte 0114000 e 
6102000; DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas 
e plenamente em vigor as demais cláusulas e 
disposições do contrato original e do posterior termo 
aditivo, não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: CAMAÇARI-BA, 14/11/2018. ELIAS 
NATAN MORAES DIAS. MUNICÍPIO. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE RETI-
RATIFICAÇÃO AO SETIMO TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO Nº. 0111/2013. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADO: 
LIMPCANO DESINTUPIMENTO E SUCÇÃO DE 
FOSSAS LTDA. DO OBJETO: O presente Termo Aditivo 
tem objeto Reti-Ratificar a Cláusula Terceira do Sétimo 
Termo Aditivo ao Contrato nº 111/2013, firmado entre o 
MUNICIPIO DE CAMAÇARI e a LIMPCANO 
DESINTUPIMENTO E SUCÇÃO DE FOSSAS LTDA, no 
dia 17 de junho de 2013, precisamente naquilo que se 
refere aos cálculos para reajuste contratual com base no 
INCC. DA ALTERAÇÃO: Em razão do equívoco que fez 
constar na Cláusula Terceira (DO PREÇO) do Sétimo 
Termo Aditivo ao Contrato nº 111/2013, ONDE SE LÊ: O 
valor do contrato fica reajustado com base no INCC 
(Índice Nacional da Construção Civil), equivalente a 
0,2902%, LEIA-SE O valor do contrato fica reajustado 
com base no INCC (Índice nacional da Construção Civil), 
equvalente a 5,11%. DA RATIFICAÇÃO: Permanecem 
inalteradas e plenamente em vigor as demais cláusulas e 
disposições do contrato original e do posterior termo 
aditivo, não modificadas por este instrumento. DA 
ASSINATURA: CAMAÇARI-BA, 25/10/2018. ANTONIO 
ELINALDO ARAÚJO DA SILVA. MUNICÍPIO. 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva
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