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DECRETO N° 7142/2019
28 DE AGOSTO DE 2019

Define a relação das unidades escolares da 
rede pública municipal localizadas em 
locais de difícil acesso e dá outras 
providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA, no uso das suas atribuições legais e em 
observância ao disposto no Art. 2º, da Lei nº 1572/2018,

DECRETA

Art. 1º – Ficam assim definidas as unidades escolares 
pertencentes a rede municipal de ensino de Camaçari, 
localizadas em locais de difícil acesso, para fins de 
percepção da Gratificação por Difícil Acesso:

● ESCOLA MUNICIPAL DO AÇU DO CAPIVARA 
(CHICO MENDES) Fazenda Açu do Capivara, s/n, 
Coqueiro de Arembepe 

●  ESCOLA MUNICIPAL FAZENDA PIABAS 
Fazenda Piabas, s/nº - Piabas 

●  ESCOLA MUNICIPAL MARCUS IVO BONA  
Condomínio Busca Vida, L27 – Catu de Abrantes 

●  ESCOLA MUNICIPAL RURAL BOA UNIÃO  
Colônia Boa União, s/nº - Catu de Abrantes

●  ESCOLA MUNICIPAL SUCUPIRA  Rua Direta 
de Sucupira, s/nº - Zona Rural de Abrantes 

●   ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA 
SANTANA  
Rua Direta da Cordoaria, s/nº - Cordoaria – 
Abrantes 

●  ESCOLA MUNICIPAL ROSALINA COSTA DE 
PAULA  
Fazenda Maracaiuba, s/nº - Vila de Abrantes 

●   ESCOLA MUNICIPAL TERRA MAIOR Rua 
Direta de Terra Maior, s/nº - Abrantes

●  ESCOLA MUNICIPAL VÁRZEA DE SANTO 
ANTÔNIO AMBIENTAL  Várzea de Santo Antonio 
– Estrada da Tiririca, s/nº - Barra de Pojuca

● ESCOLA MUNICIPAL RURAL DO JORDÃO Rua 
Santo Antonio, s/nº - Jordão 

●   ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ MARQUES 
TEIXEIRA  
Fazenda Cachoeira, s/nº - Barra de Pojuca

●   ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ  Fazenda 
São José – Lodo

●  ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA Fazenda 
Tiririca, s/nº - Barra de Pojuca 

●  ESCOLA MUNICIPAL SÃO SALVADOR   Rua 
Direta do Coqueiro, s/nº - Monte Gordo

Art. 2º – Será concedida a Gratificação por Difícil Acesso, 
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o vencimento 
básico de todo(a) servidor(a) que desenvolva suas 
atividades nas unidades escolares municipais indicadas 
no artigo anterior, desde que devidamente lotados(as) na 
respectiva unidade de ensino.

Art. 3º – Este Decreto entre em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, 28 DE AGOSTO DE 2019.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
Secretária da Educação

PORTARIA N.° 117/2019
DE 26 DE AGOSTO DE 2019

O Secretário da Administração do Município de 
Camaçari, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições,
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RESOLVE

Designar os servidores abaixo para, sob a 
Presidência do primeiro, compor a Comissão de 
Recebimento de Material de Consumo da 
Secretaria da Administração, prevista na Lei 
8.666/1993, art. 15, § 8º:

TITULARES
HÉLIO JORGE VIEIRA DOS SANTOS - Mat. 
830392
ÉRIKA EDUARDA OLIVEIRA - Mat. 61586-7
CARLOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA - Mat. 
831789

SUPLENTES
IARA SILVA MATOS PITA - Mat. 829560
PAULO DIEGO DA SILVA PASSOS - Mat. 830794

Publique-se e Cumpra-se.

CAMAÇARI, 26 DE AGOSTO DE 2019

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DISPÕE SOBRE GOZO DE LICENÇA 
PRÊMIO À SERVIDOR MUNICIPAL

EDITAL EXCLUSÃO DO 
SIMPLES NACIONAL

Com fundamento no disposto dos artigos 83 e 84 da 
Resolução CGSN nº 140, de 22 de maio de 2018, 
combinado com os artigos 6º ao 9º do Decreto nº 5712, de 
11 de junho de 2014, e concluído o devido processo 
administrativo, ficam NOTIFICADAS as microempresas e 
empresas de pequeno porte relacionadas abaixo da 
EXCLUSÃO do Regime Especial Unificado de 
Arrecadação de Tributos e Contribuições – Simples 
Nacional, com efeitos a partir de 01/01/2020:
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PORTARIA

 
 

SERVIDOR 
(A)

 

 
CAD.

 
 

LOTAÇÃO PERÍODO(S) 
AQUISITIVO(S)

GOZO

Nº 
4344/2019

 

JACIRA 
SANTOS 
CERQUEIRA

 

7346

 

SESAU 20/03/1995 a 
18/04/2000 e
19/04/2010 a
19/07/2015

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº. 
4345/2019

 

CRISTINA 
ROCHA 
ANDRADE

 

9830

 

SESAU 15/12/2008 a
20/12/2013

A partir de 
02 de 
Setembro de
2019

Nº. 
4346/2019

 

MARCIA 
SANTOS 
CRUZ

 

9924

 

SESAU 22/12/2008 a 
06/01/2014

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4371/2019

 

INOCENCIO 
ESTANISLAU 
DE ARAUJO 
SOUZA

62231

 

SESAU 01/11/2011 a
31/10/2016

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

N. 
4462/2019

VALDELICE 
NUNES DE 
ANDRADE

63353 SESAU 21/02/2014 a
03/03/2019

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº. 
4358/2019

CASSIUS 
JOSE 
VITOR DE 
OLIVEIRA

60308 SESAU 26/03/2009 a
25/03/2014

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4359/2019

LEILA 
SANTANA 
MONTEIRO

60120 SESAU 15/12/2013 a 
14/12/2018

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

 

 
 

 
N° 
4413/2019

FERNANDA 
LISBOA 
FERNANDES 
MATOS

61764 SEDES 21/09/2010 a
20/09/2015

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4458/2019

MANOELA 
CONCEIÇÃO 
DE SOUZA

63095 SEDEL 23/10/2013 a
22/10/2018

A partir de 
16 de 
Setembro de 
2019

Nº. 
4469/2019

MARIA 
PERPETUA 
DO 
NASCIMENTO
SANTANA

7267 SESAU 02/06/2005 a 
01/06/2010 E
02/06/2010 a
01/06/2015

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4471/2019

ANA MARIA 
PASSARO 
NOGUEIRA

63313 SESAU 06/02/2014 a
27/02/2019

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4381/2019

PAULO 
SERGIO DE 
SANTANA 

62169 SESAU 03/01/2011 a
02/01/2016

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4418/2019

DULCINEA 
RAMOS DOS 
SANTOS

9501 SESAU 01/09/2014 a
31/08/2019

A partir de 
16 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4316/2019

IRENE PESO 
PINEIRO

 

63276 SESAU 03/02/2014 a
11/03/2019

 

A partir de 
16 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4315/2019

LENICE 
OLIVEIRA DE 
CARVALHO

 

9923

 

SESAU

 

15/12/2008 a 
30/12/2013

 

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

N° 
4470/2019

RICARDO 
PEREIRA 
GUEUDEVILL
E PENHA

 

9769

 

SESAU

 

17/11/2013  a

 

16/11/2018

 
A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4417/2019

UDIRANAN DE 
SOUSA SÁ 
BARRETO

 

62426 SESAU  09/05/2011 a  
08/05/2016

 

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

N° 
4397/2019

TATIANA 
RUBIA DE 
SOUSA 
BARRETO 

 

9833

 

SESAU

 

05/01/2014 a

 

04/01/2019

 

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº. 
4364/2019

GELCINA DA 
SILVA 
PEREIRA

61934

 

SESAU

 

23/11/2010 a

 

03/12/2015

 

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

Nº 
4446/2019

RENATO 
SAÚDE DE 
ARAÚJO

60019 SESAU 05/01/2009 a 
04/01/2014

A partir de 
02 de 
Setembro de 
2019

S
E

F
A

Z

SECRETARIA DA FAZENDA



Camaçari, 27 de agosto de 2019

Coordenadoria de Arrecadação Fiscal

PORTARIA Nº. 033/2019
DE 23 DE AGOSTO 2019

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

RESOLVE:

Art. 1º - EXCLUIR as servidoras JOELMA DANTAS DE 
SOUZA, matrícula nº. 63640, enfermeira, HELEN 
ROCHA MACHADO, matrícula nº63458, enfermeira, 
anexo da Portaria nº 017/2013, de maio de 2013, alterada 
pelas Portarias nº. 003/2014, de 01 de abril de 2014, 
Portaria nº 005/2015 de 01 de abril de 2015, Portaria nº 
010/2015 de 04 de maio de 2015, Portaria nº. 014/2015 
de 01 de julho de 2015, Portaria nº. 022/2016 de 15 de 
julho de 2016, Portaria nº 026/2016 de 01 de agosto de 
2016, Portaria nº. 001/2017 de 02 de janeiro de 2017, 
Portaria nº. 032/2017, de março de 2017, Portaria nº. 
044/2017, de julho de 2017, Portaria nº. 055/2017, de 17 
de outubro de 2017, Portaria nº. 001/2018 de 08 de 
janeiro de 2018, Portaria nº. 003/2018 de 30 de janeiro de 
2018, Portaria 011/2018 de 06 de março de 2018, 
Portaria nº. 018/2018 de 13 de abril de 2018, Portaria nº. 
021/2018 de 06 de junho de 2018, Portaria nº 046/2018 
de 23 de outubro de 2018 e a Portaria nº. 050/2018 de 06 
de dezembro de 2018, Portaria nº. 009/2019 de 26 de 
abril de 2019, Portaria nº.18 de 27 de junho de 2019, 
Portaria nº 023 de 23 de Julho de 2019, Portaria nº 028 de 
12 de Agosto de 2019 no qual relaciona os servidores 
efetivos para a função de supervisores nas Unidades de 
Saúde da Família do Município de Camaçari, conforme 
preceitua a Lei Municipal nº 1.109/2010, e Decreto nº. 
4925/2010 alterado pelo Decreto nº. 5126/2011.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 23 DE AGOSTO 2019.

Elias Natan Moraes Dias
Secretário de Saúde

CONTRATO N.º 0344/2019 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram 
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA - 
S E D E S  e  a  e m p r e s a  G L A U D S O N  J O S É  
MASCARENHAS DOS SANTOS.
O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Francisco 
Drummond s/n, Camaçari - BA, representado neste ato 
pela Secretária de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
Sra. ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA, 
brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de 
identidade n.º 648415538 SSP-BA, inscrito no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n.º 898.751.845-00, doravante 
denominado CONTRATANTE, e GLAUDSON JOSÉ 
MASCARENHAS DOS SANTOS, com sede à Rua Dez 
de Abril, 82 - Alto da Cruz, Camaçari - Bahia, CEP: 
42807-400, telefone (71) 3627-2689, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 03.379.984/0001-51, representada 
neste ato pelo Sr. GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS 
DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, inscrita 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob n.° 530.851.325-20, 
residente e domiciliado na Rua Dez de Abril, 82, Alto da 
Cruz, Camaçari - BA, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada pelo 
despacho às fls. do processo administrativo n.º 
00652.11.07.611.2017, decorrente de licitação na 
modalidade de pregão presencial n.º 199/2018 para 
registro de preços, conforme Ata de Registro de Preços 
n.º 0303/2018 e que se regerá pelo disposto na Lei 
Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, pelo Decreto 
Municipal n.º 4.072/05 e legislação pertinente, e 
subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, as quais as partes se sujeitam a cumprir, sob os 
termos e condições estabelecidas nas seguintes 
cláusulas que se anunciam a seguir e do qual ficam 
fazendo parte integrante, independente de transcrição, 
os documentos: 
a) Edital de PREGÃO PRESENCIAL N.º 199/2018 - 
COMPEL e seus anexos;
b) Proposta apresentada pela CONTRATADA;
c)  Ata de Registro de Preços n.º 0303/2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
O presente tem por objeto a contratação de empresa 
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especializada na prestação de serviços de Buffet e 
Decoração, com fornecimento de produtos, para as 
diversas atividades, eventos e produções desenvolvidas 
pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES do município de Camaçari, conforme Anexos I e II 
do Edital da licitação em epígrafe.

Parágrafo único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer nas compras de 
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 
atualizado do contrato, e as supressões resultantes de 
acordo celebrados entre as partes, na forma dos §§ 1.º e 
2.º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO
3.1 O valor global deste contrato é R$ 86.737,82 (oitenta 
e seis mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e 
dois centavos), referente aos lotes, constante da 
proposta de preço apresentada pela CONTRATADA, 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto. 
§ 1º Ocorrendo Aditivo contratual que estenda a sua 
execução, poderá ser deferido reajustamento dos preços 
contratados, a partir da data de entrega da Proposta de 
Preços, pela variação do Índice Geral de Preços de 
Mercado - IGPM, ou, na sua falta, índice legalmente 
previsto à época. 
3.2 Os serviços objeto deste contrato serão executados 
pelo regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
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CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) 
dias após a formalização e apresentação da nota fiscal 
discriminativa do serviço mensal, devidamente atestada 
pelo setor responsável. Caso ocorra, a qualquer tempo, a 
não aceitação de qualquer bem, o prazo de pagamento 
será interrompido e reiniciado após a correção pela 
contratada. 
§ 1º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 
da fatura será suspensa para que a CONTRATADA 
adote as providências necessárias à sua correção. 
Passará a ser considerada, para efeito de pagamento, a 
data de reapresentação da fatura, devidamente 
corrigida. 
§ 2º Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA 
enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 
financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito a reajuste de 
preço. 
CLÁUSULA QUINTA - DOS PRAZOS
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, 
contados a partir da sua assinatura. 
§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de recebimento 
da Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando 
a empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 
§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 
CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS
O serviço deverá ser executado no município de 
Camaçari (SEDE e ORLA), conforme descrito em ordem 
de serviço, baseado na necessidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES
A CONTRATANTE e a CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º DOS DIREITOS
I. Constituem direitos da CONTRATANTE, receber o 

objeto deste contrato nas condições avençadas e d a  
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e nos 
prazos convencionados.
§ 2º DAS OBRIGAÇÕES
I. Constituem obrigações do CONTRATANTE: 
a) Efetuar o pagamento ajustado; 
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias a 
regular execução do contrato; 
c) Fiscalizar a execução dos serviços. 
d) Vistoriar os equipamentos, obrigando a contratada a 
manter todos os equipamentos, e estrutura física, limpos 
e em perfeitas condições de uso. 
II. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
a) Cumprir fielmente com as condições e especificações 
contidas neste Contrato, do Termo de R e f e r ê n c i a  
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que são 
partes integrantes deste i n s t r u m e n t o  c o n t r a t u a l  
independente de transcrição; 
b) Manter durante a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações por ele mantidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
c) Apresentar durante a contratação, se solicitado, 
documentos que comprovem estar cumprindo a 
legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na 
presente  l i c i tação,  em espec ia l ,  encargos 
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e 
comerciais; 
d) Não utilizar esta contratação, como garantia de 
qualquer operação financeira, a exemplo de 
empréstimos bancários ou descontos de duplicatas; 
e) Todas as despesas decorrentes da contratação, 
inclusive materiais de consumo e equipamentos 
utilizados para prestação dos serviços serão de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA, bem como a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço; 
f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente j u n t o  
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 
g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato,  f icar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 
g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
p o r  e s c r i t o  c o m  a s  j u s t i f i c a t i v a s ,  
devidamente acompanhada de cópia autenticada da 
documentação que comprove o ocorrido; 
h) Responsabilizar-se pela manutenção do mais 
absoluto sigilo, com relação às informações que venha 
a conhecer por ocasião da execução dos serviços. 
i) Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do fornecimento d o s  
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e 
desde que comunicados à CONTRATANTE no prazo de 
48  (quarenta e oito)  horas do fato,  ou da  ordem 
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expressa e escrita da CONTRATANTE. 
j) Responder, por quaisquer danos que venham a causar 
ao Município e a terceiros, em função do objeto d o  
contrato firmado. 
k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s  
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
l) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição da 
ambulância em caso de necessidade de m a n u t e n ç ã o  
preventiva ou corretiva das então em uso. Em se tratando 
da rede de atenção às urgências e emergências, a 
substituição deverá ser realizada imediatamente, tão 
logo a CONTRATADA t o m e  c o n h e c i m e n t o  d a  
necessidade. Para isso, a mesma deverá possuir reserva 
de carros à disposição, que s e r ã o  d e s l o c a d o s  
sempre que necessário ou quando solicitado pela 
CONTRATANTE. 
m) A CONTRATADA se obriga a realizar a substituição 
dos veículos em  até  05h  do comunicado oficial da  
Administração. 
CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS
Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrências direta ou indireta do presente contrato, ou 
da sua execução, serão de exclusiva responsabilidade 
do contribuinte, assim definido na Norma Tributária. 
§ 1º Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das 
suas responsabilidades contratuais, as quais 
prevalecerão até a vigência das garantias previstas na 
Legislação. 
§ 2º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 com 
a l t e r a ç õ e s  p o s t e r i o r e s ,  s e m  p r e j u í z o  d a  
responsabilidade civil e criminal. 
CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES
À CONTRATADA serão aplicadas as seguintes sanções, 
graduadas conforme a gravidade da infração, sem 
prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio 
processo administrativo garantido a ampla defesa e o 
contraditório: 
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves. 
II. Multa por atraso imotivado na execução do objeto 
contratado, nos prazos abaixo definidos: 
a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 
b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço; 
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço. 
III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 
a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 
b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 
IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 

à Administração Pública Municipal, quando: 
a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 
b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 
c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 
d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 
e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 
§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 
§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 
§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 
§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 
§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 
§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO
A alteração de quaisquer das cláusulas ou condições 
contidas neste contrato só poderá ser procedida 
mediante Termo Aditivo, assinado pelas partes, 
resguardado o disposto no art. 65, inciso I, alíneas “a” e 
“b” da Lei 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 
Este contrato poderá ser rescindido: 
a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 8.666/93; 
b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 
c) Judicialmente, nos termos da legislação. 
Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.
C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 
§ 1º A CONTRATADA declara haver levado em conta, na 
apresentação de sua proposta, os tributos, contribuições 
fiscais, para-fiscais, emolumentos, encargos sociais e 
todas as despesas incidentes sobre a compra do 
material, não cabendo quaisquer reivindicações devidas 
a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de 
preços por recolhimentos determinados pela autoridade 
competente. 
§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 
§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado e 
antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor que 
porventura tenha sido pago à CONTRATADA. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE
Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 
deste contrato, tal faculdade não importará em novação, 
não se caracterizando como renúncia de exigi-la em 
oportunidades futuras. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 

renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 
E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari - Bahia, 22 de Julho de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
CONTRATANTE

GLAUDSON JOSÉ MASCARENHAS DOS SANTOS
CONTRATADA

PORTARIA Nº 17/2019
28 DE AGOSTO DE 2019

Divulga o resultado da análise dos 
recursos e a lista final dos proponentes 
habilitados e inabilitados na Etapa 2 - 
Avaliação Artística que engloba as 
análises do Mérito Sócio-cultural e 
Aperfeiçoamento de Políticas Públicas 
Culturais do Edital de Apoio à Cultura - 
Chamamento Público nº 001/2018 - 
Processo nº 00689.11.07.611.2018 

A  Comissão Especial de Avaliação da Secretaria de 
Cultura - CEASC, no uso das atribuições que lhes são 
conferidas pelo Decreto nº 7049 de 13 de março de 2019, 
e ainda

CONSIDERANDO a necessidade de dar publicidade aos 
atos inerentes a cada etapa do Chamamento Público nº 
001/2018, 

RESOLVE:

Art. 1º –  Divulgar, no anexo único da presente Portaria, o 
resultado da análise dos recursos apresentados e a lista 
final dos proponentes e sua respectiva situação com 
base na Avaliação Artística que engloba as análises do 
Mérito Sócio - Cultural e Aperfeiçoamento de Políticas 
Públicas Culturais, que foram  realizadas pelas Câmaras 
Setoriais e referendadas pelo Pleno do  Conselho 
Municipal de Cultura de Camaçari.

Art. 2º - Os proponentes habilitados e classificados serão 
convocados para uma reunião no NOC - Núcleo de 
Orientação Cultural, da Secretaria de Cultura, localizado 
na Cidade do Saber, onde serão prestados 
esclarecimentos sobre os procedimentos para a 
execução dos serviços.

Art. 3º – Esta portaria entre em vigor na data de sua 
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publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GUIDA SCHNITMAN QUEIROZ
Presidente da CEASC

CAD.: 829677 

ANEXO ÚNICO

Resultado da Análise dos Recursos - Edital de 
Apoio à Cultura nº 001/2018

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N.º 0177/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de materiais para a realização de 
oxigenoterapia de barreira (aspirador Venturi, conector, 
fluxômetro para válvula, tomada dupla e tripla para ar 
comprimido e oxigênio, válvula reguladora), para atender 
as Unidades de Pronto Atendimento e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência da Secretaria de Saúde 
do município. Acolhimento: 11/09/2019 a partir das 
08h00min; Abertura: 12/09/2019, às 09h00min; Disputa: 
12/09/2019, às 14h00min. (Horário Brasília)Edital 
/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Tel.: (71) 3621-
6776/6880 – Vanuzia da Silva Guedes – Pregoeira.

PREGÃO N.º 178/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
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Acolhimento: 11/09/2019 a partir das 08h00min; 
Abertura: 12/09/2019, às 09h00min; Disputa: 
12/09/2019, às 14h00min. (Horário Brasília). 
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
n.º: 782368. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Priscila Lins dos 
Santos – Pregoeira.

PORTARIA Nº222/2019
DE 26 DE AGOSTO DE 2019

“Dispõe sobre a Concessão de Licença 
Prêmio a servidor ocupante de cargo de 
Provimento Efetivo da Superintendência de 
Trânsito e Transporte Público- STT e dá 
outras providências”.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso das suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da Lei Orgânica do Município; Lei nº. 407, de 30 
de agosto de 1998; Lei nº. 730, de 18 de maio de 2006; 
Lei nº 758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, de 22 de 
janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 2007; Lei n°. 
1143, de 18 de março de 2011; Lei nº. 1271, de 24 de julho 
de 2013 e Decreto nº. 4521, de 5 de outubro de 2007, 

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo servidor nos 
autos do processo administrativo nº 072/2019 de 
concessão de licença prêmio;

CONSIDERANDO ainda o disposto no art.95, inciso VI 
c/c as determinações insculpidas nos artigos 117 a 121, 
todos da Lei Municipal n.º 407, de 30 de agosto de 1998 
(Estatuto do Servidor Público Municipal);

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, a Licença Prêmio, ao servidor 
RONALDO OLIVEIRA SANTOS, do cargo de 
Engenheiro, matrícula nº. 101074, lotado na Diretoria 
Técnica de Trânsito da Superintendência de Trânsito e 
Transporte Público, pelo período máximo de 03 (três) 
meses, contados a partir do dia 02 de Outubro de 2019.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 26 DE AGOSTO DE 2019.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE 
TERMO DE INEXIGIBILIDADE N° 001/2019; 

ONDE SE LÊ: CONTRATADA: HUMILDES, 
PINHEIROS & CARIBÉ ADVOGADOS; OBJETO: 
Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços técnicos profissionais especializados de 
consultoria jurídico-administrativa nas áreas de licitação 
e contratos, mediante a elaboração de pareceres 
jurídicos e orientação na prática de atos administrativos e 
de caráter normativo interno; bem como representar 
judicial e extrajudicialmente a CONTRATANTE nas 
demandas contenciosas, inclusive as consideradas 
como de singular complexidade, de natureza  cível, fiscal 
e que envolvam a Fazenda Pública, nas justiças Comum 
estadual e federal, em todos os graus de jurisdição, além 
do acompanhamento de processos de interesse da 
CONTRATANTE junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios – TCM/BA. VALOR GLOBAL: R$ 
198.000,00. (Cento e noventa e oito mil reais). 
ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO- DIRETOR 
PRESIDENTE. 

LEIA-SE: CONTRATADA: HUMILDES, PINHEIROS & 
CARIBÉ ADVOGADOS; OBJETO: Contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços 
técnicos profissionais especializados de consultoria 
jurídico-administrativa nas áreas de licitação e contratos, 
mediante a elaboração de pareceres jurídicos e 
orientação na prática de atos administrativos e de caráter 
normativo interno; bem como representar judicial e 
extrajudicialmente a CONTRATANTE nas demandas 
contenciosas, inclusive as consideradas como de 
singular complexidade, de natureza  cível, fiscal e que 
envolvam a Fazenda Pública, nas justiças Comum 
estadual e federal, em todos os graus de jurisdição, além 
do acompanhamento de processos de interesse da 
CONTRATANTE junto ao Tribunal de Contas dos 
Municípios – TCM/BA. VALOR GLOBAL: R$ 
198.000,00. (Cento e noventa e oito mil reais). 
ASSINATURA: 08/07/2019 -  ARMANDO BRIGTH 
MANÇUR FILHO- DIRETOR PRESIDENTE.
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