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DECRETO DE 09 DE JANEIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe são conferidas pela Constituição 

Federal, pela Lei Orgânica do Município e Lei 

Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de 

exoneração conforme comprovação nos autos do 

Processo Administrativo nº 03203.11.02.882.2019,

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora ELAYNE 

ABRAAO DE SANTANA, matricula nº 9446, 

o c u p a n t e  d o  c a r g o  d e  p r o v i m e n t o  

efetivo/estatutário de Coordenador Pedagógico I, 

lotada na Secretaria da Educação – SEDUC, com 

data retroativa a 14 de outubro de 2019.

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

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                    
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DECRETO DE 13 DE JANEIRO DE 2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 

ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 

legais, que lhe são conferidas pela Constituição 

Federal, pela Lei Orgânica do Município e Lei 

Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998 e,

CONSIDERANDO a análise do pedido de 

DECRETO N° 7262/2020

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DO 
ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições 
legais, e de acordo com as informações constantes 
n o  P r o c e s s o  d e  A p o s e n t a d o r i a  n °  
00287.07.10.390.2019.

RESOLVE

A r t . 1 ° .  C o n c e d e r  a  A P O S E N TA D O R I A 
VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
ESPECIAL DE PROFESSOR, com fundamento no 
§5° do artigo 40 da Constituição Federal de 1988, 
combinado com o art igo 6° da emenda 
Constitucional 41/2003, e artigos 20 e 42 da Lei 
Municipal n° 997/2009, alterada pelas Leis 
Municipais n° 1256/2012 e n°1534/2018, à servidora 
ELIANA MOREIRA SANTOS DE ALBUQUERQUE, 
matrícula 7679, ocupante do cargo de provimento 
efetivo de Professor II, Classe 4, Nível II, Referência 
F ,  l o t a d a  n a  
Secretaria de Educação – SEDUC, com proventos 
integrais.

Art.2°. Fixar os proventos mensais no valor de R$ 
6.105,50 (seis mil, cento e cinco reais e cinquenta 
centavos), conforme demonstrativo de cálculo.

Art.3°. O reajuste da renda mensal na Inatividade 
dar-se-á na forma do art igo 51 da le i  
Municipal 997/2009 e suas alterações, possuindo 
paridade com o servidor ativo.

Art.4°. Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

Camaçari-Ba, 14 de janeiro de 2020.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
 PREFEITO                          

ERNÂNI BERNARDINO ALVES DE SENA                                                                          
DIRETOR SUPERINTENDENTE EM EXERCÍCIO

DECRETOS



exoneração conforme comprovação nos autos do 

Processo Administrativo nº 00004.11.02.882.2020

RESOLVE

EXONERAR, a pedido, a servidora BRITES MARIA 

ARAÚJO SOLLA, matricula nº 64061, ocupante do 

cargo de provimento efetivo/estatutário de 

Coordenador Pedagógico II, lotada na Secretaria 

da Educação – SEDUC, com data retroativa a 08 de 

janeiro de 2020.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 13 DE JANEIRO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

HELDER ALMEIDA DE SOUZA                                    
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA PGM Nº 01/2020

Nomeia interinamente a chefia da 
Procuradoria Fiscal, na forma 
instituída pela Lei Municipal nº 
1.443/2016.

CONSIDERANDO que a Lei Municipal nº 
1.443/2016, de 22 de junho de 2016, determinou a 
reorganização da Procuradoria Geral do Município 
criando Procuradorias Especializadas (artigo 9º);

CONSIDERANDO que cada Procuradoria 
Especializada deve ser chefiada por Procurador do 
Município de carreira, designado pelo Procurador-
Geral para tal função, conforme previsto no artigo 10 
da Lei municipal nº 1.443/2016;

CONSIDERANDO o gozo de licença-maternidade 
pelo Procurador Chefe da Procuradoria Fiscal, no 
período de 18/12/2019 a 14/06/2020;

RESOLVE, o Procurador-Geral do Município, editar 
a presente Portaria designando o exercício interino 
da chefia da Procuradoria Fiscal, nos seguintes 
termos:

Art. 1º. A Procuradoria Fiscal será chefiada, 
interinamente, no período compreendido de 
18/12/2019 até 14/06/2020, pela Procuradora do 
Município Daniela Augusta Santos Brandão – 
Matrícula 63697.

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua 
assinatura, com efeitos retroativos à data de 
18/12/2019.

Camaçari, 08 de janeiro de 2020.

BRUNO NOVA SILVA
Procurador-Geral do Município

PORTARIA Nº 004/2020
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa WELLINGTON DA SILVA 
GILFONE, 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 04478.18.08.705.2019, de 12 de 
junho de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa WELLINGTON DA 
SILVA GILFONE, estabelecida na Av. Jorge Amado, nº 
100, Nova Vitoria, Camaçari/BA, CEP: 42.802-906, 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda – CNPJ/MF nº 33.893.241/0001-66, inscrição 
mobiliária nº 37437001, 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 os meses de junho 
a dezembro do exercício de 2019, e todo o exercício de 
2020;
II. Isenção de 50% da TFF, para os exercícios 
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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 
11/06/2019, data de início das atividades no município, 
conforme estabelece o § 2°, do art. 52, da Lei 1.039/2009.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 15 DE JANEIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 005/2020
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa NAROM COMERCIO DE 
ALIMENTOS LTDA - ME, 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 06189.18.08.705.2019, de 13 de agosto 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa NAROM 
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, estabelecida 
na Rua Taguatinga, Quadra F, Lote 04, Vila Goiânia, 
Camaçari/BA, CEP: 42.803-676, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 09.493.588/0001-37, inscrição mobiliária nº 
38450001, 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 os meses de setembro 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 
13/08/2019, 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 15 DE JANEIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 006/2020
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa CASA FIT DELIVERY 
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 08067.18.08.705.2019, de 03 de outubro 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa CASA FIT 
DELIVERY EIRELI, estabelecida na Av. Concentrica, nº 
38, Gleba B, Camaçari/BA, CEP: 42.809-051, Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
– CNPJ/MF nº 30.159.766/0001-84, inscrição mobiliária 
nº 36374001, 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 os meses de outubro a 
dezembro do exercício de 2019;
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 
03/10/2019, 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 15 DE JANEIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 008/2020
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento – 
TFF à empresa SAFIR ESMALTERIA E 
E S T E T I C A LT D A ,  e  d á  o u t r a s  
Providências.
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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 07959.18.08.705.2019, de 02 de outubro 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa SAFIR 
ESMALTERIA E ESTETICA LTDA, estabelecida na Rua 
Gandu, nº 54, Nova Vitoria, Camaçari/BA, CEP: 42.802-
495, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda – CNPJ/MF nº 34.521.791/0001-
17, inscrição mobiliária nº 38446001, 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 os meses de outubro 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 
02/10/2019, 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 15 DE JANEIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 009/2020
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa JOSE EDUARDO 
CLEMENTE OLIVEIRA SANTANA, 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 06167.18.08.705.2019, de 13 de agosto 
de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa JOSE EDUARDO 
CLEMENTE OLIVEIRA SANTANA, estabelecida na Rua 
Francisco Drumond, nº 41, Edif Macedo, Centro, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-063, Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 34.502.920/0001-20, inscrição mobiliária nº 38238001, 
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 os meses de setembro 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 
13/08/2019, 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 15 DE JANEIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 010/2020
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Concede os benefícios de isenção da 
Taxa de Fiscalização de Funcionamento 
– TFF à empresa FERNANDO DE 
OLIVEIRA CASTRO FILHO, 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 07689.18.08.705.2019, de 24 de 
setembro de 2019,

RESOLVE

Art. 1º Fica concedida a isenção da Taxa de Fiscalização 
de Funcionamento – TFF à empresa FERNANDO DE 
OLIVEIRA CASTRO FILHO, estabelecida na Rua 
Francisco Drumond, nº 41, Edif Macedo, Centro, 
Camaçari/BA, CEP: 42.800-063, Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda – CNPJ/MF 
nº 29.110.195/0001-04, inscrição mobiliária nº 38639001, 
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 os meses de outubro 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 
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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 
24/09/2019, 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 15 DE JANEIRO DE 
2020.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
Secretário da Fazenda 

PORTARIA Nº 001/2020
DE 08 DE JANEIRO DE 2020

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

RESOLVE

Art. 1º Designar o servidor,TIAGO DA SILVA SANTOS, 
matrícula 831052, Engenheiro Civil, CERA nº 
0501944448-6com a função de Fiscal de Obra,para 
execução Contrato nº 0499/2019,tem como objeto,obras 
e serviços de engenharia civil na construção e/ou reforma 
de 120 casas populares no Município de Camaçari – 
Bahia.

Art. 2º Esta portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação revogada as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DO CAMAÇARI, EM 08 DE JANEIRODE 
2020.

EDNALDO GOMES JUNIOR BORGES
SECRETÁRIO DE HABITAÇÃO

CONTRATO N.º 0488/2019

Contrato de aquisição que entre si celebram a 
SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e a empresa MARCA D'ÁGUA 
LTDA.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de Camaçari, 
inscrito no CNPJ n.º 14.109.763/0001-80 com sede na Rua 

oFrancisco Drumond, s/n. , Camaçari - BA, representado 
neste ato pelo secretário, Sr. 

, brasileiro, casado, portador do RG n.º 1.385.521 
SSP-BA, inscrito no CPF sob n.º 197.991.955-00, doravante 
denominado CONTRATANTE, e MARCA D' ÁGUA, com 
sede à Rua QUATRO Nº35, Nova Pampulha, Ribeirão das 
Neves – Minas Gerais, CEP: 33.937-130, telefone (31) 
3081-3233, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n° 
64.377.518/001-21, representada neste ato pela Srª. 
ROBERTO WINNING,  inscrita no Cadastro de Pessoas 
Físicas sob n° 504.512.786-15, doravante denominada 
CONTRATADA, cuja celebração foi autorizada no 
processo administrativo n.º 00443.11.07.611.2018, 
decorrente de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 
n.º 0137/2018 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0319/2018 e o descrito no Edital e 
seus Anexos e que se regerá pelo disposto na 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 cláusulas 
que se anunciam a seguir e do qual ficam fazendo parte 
integrante, independente de transcrição, os documentos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de Rouparia e 
fardamento para atender as necessidades dos usuários e 
profissionais da UPA Arembepe, PA Nova Aliança, PA Monte 
Gordo, PA Vila de Abrantes; Centros de Especialidades, 
SAMU 192; Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Endemias do Município de Camaçari-BA,  conforme Anexo I 
do Edital da licitação em epígrafe.

Parágrafo Único - A CONTRATADA obriga-se a aceitar, 
quando solicitado pela Administração, nas mesmas 
condições e dentro do prazo contratual estabelecido, os 
acréscimos ou supressões que se fizer, nos limites legais do 
valor inicial atualizado do contrato, e as supressões 
resultantes de acordo celebrado entre as partes, na forma 
dos §§ 1.º e 2.º do art. 65 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão por 
conta dos recursos da Dotação Orçamentária a seguir 
especificada:

ELIAS NATAN MORAES 
DIAS
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O valor global deste contrato é R$ 13.921,90 (treze mil 
novecentos e vinte e um reais e noventa centavos), 
entendido este como preço justo e suficiente para a total 
execução do presente objeto, conforme cópia da 
proposta da CONTRATADA anexa ao contrato.

§1º REAJUSTAMENTO

I. Durante o período de 12 (doze) meses os preços 
propostos serão considerados fixos e irreajustáveis, na 
forma da Lei.

§2º REVISÃO

I. A revisão de preços poderá ocorrer para manutenção 
do equilíbrio econômico financeiro do contrato, na forma 
da lei, devidamente comprovada e justificada a 
necessidade.

II. Quando, antes da data do reajustamento, tiver ocorrido 
revisão do contrato para manutenção do seu equilíbrio 
econômico financeiro, será a revisão considerada à 
ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.
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O pagamento será realizado pela unidade compradora, 
no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento 
definitivo dos produtos e mediante a apresentação dos 
documentos fiscais legalmente exigíveis e devidamente 
atestados pelo Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 1º   O compromisso de fornecimento só estará 
caracterizado mediante o recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente da unidade gestora 
da despesa.

§ 2º   A liberação do pagamento se dará após 
comprovação da regularidade com as obrigações 
trabalhistas e previdenciárias pela Contabilidade da 
Sec re ta r ia  da  Fazenda  de  Camaçar i ,  em 
correspondência com as fichas demonstrativas dos 
empregados da CONTRATADA envolvidos na obra.

§ 3º  Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
do prazo de pagamentos será interrompido, reiniciando-
se sua contagem a partir da data em que estas forem 
cumpridas, caso em que não será devida atualização 
financeira.

§ 4º Havendo erro na fatura ou descumprimento das 
condições pactuadas, no todo ou em parte, a tramitação 

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO
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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.
§ 5º 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 publicação na Imprensa 
Oficial.

§ 1º 

(ELETRÔNICO) - 
COMPEL

§ 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.

§ 3º A

CLÁUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO 
OBJETO

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E DAS 
OBRIGAÇÕES

Constituem direitos e obrigações da CONTRATANTE e 
da CONTRATADA:

§1º DOS DIREITOS

Constituem direitos do CONTRATANTE, receber o 
objeto deste contrato nas condições avençadas e da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no 
prazo convencionado.

§2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) efetuar o pagamento ajustado; e

b) dar à CONTRATADA as condições necessárias a 
regular execução do contrato.

II. Constituem obrigações da CONTRATADA:

O prazo de execução deverá ser em conformidade 
com o constante no Termo de Referência, Anexo I do 
Edital do PREGÃO N.º 0137/2018 - 

, mediante emissão da Ordem de Serviços ou 
documento equivalente.

s entregas deverão ser realizadas de acordo com o 
instrumento convocatório e seus anexos, a Nota de 
Empenho, a proposta vencedora e as cláusulas deste 
instrumento.

ENTREGA: A entrega será realizada em até 20 (vinte) 
dias, contados a partir da data de recebimento da nota de 
empenho ou documento equivalente.

1. Designar de sua estrutura administrativa um preposto 
permanentemente responsável pela perfeita execução 
dos serviços, inclusive para atendimento de emergência;
2. Executar os serviços objeto deste contrato de acordo 
com as especificações técnicas constantes do 
instrumento convocatório e do presente contrato, nos 
locais, dias, turnos e horários determinados;
3. Manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a 
supervisão, direção e recursos humanos para execução 
completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
4. Zelar pela boa e completa execução dos serviços 
contratados e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, 
a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados 
pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às 
observações e exigências que lhe forem solicitadas, 
providenciando sua imediata correção, sem ônus para o 
contrato;
5. Promover por sua conta e risco o transporte dos 
equipamentos, materiais e utensílios necessários à 
execução dos serviços objeto do contrato;
6. Manter atualizados os seus dados cadastrais, com a 
apresentação de documentos comprobatórios de 
mudança de endereços, telefones, composição 
societária, endereço dos sócios, contratos sociais e 
alterações;
7 .  Comunicar  ao CONTRATANTE qua lquer  
anormalidade que interfira no bom andamento dos 
serviços;
8. Atender com presteza as reclamações sobre a 
qualidade dos serviços executados, providenciando sua 
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
9. Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem 
as normas de segurança do trabalho, disciplina e demais 
regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como 
atentar para as regras de cortesia no local onde serão 
executados os serviços;
10. Reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e 
especificações, dentro do prazo que for determinado, os 
equipamentos e utensílios eventualmente recebidos 
para uso nos serviços objeto deste contrato, deixando as 
instalações na mais perfeita condição de funcionamento;
11. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de 
qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e 
terceiros, por sua culpa, ou em consequência de erros, 
imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua 
responsabilidade, bem como ressarcir o equivalente a 
todos os danos decorrentes de paralisação ou 
interrupção dos serviços contratados, exceto quando isto 
ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou ainda por 
caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão 
ser comunicadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas 
após a sua ocorrência;
12. Manter durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, inclusive de apresentar, ao setor de liberação 
de faturas e como condição de pagamento, os 
documentos necessários;
13. Providenciar e manter atualizadas todas as licenças e 
alvarás junto às repartições competentes, necessários à 
execução dos serviços;
14. Efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas 
e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as 
suas atividades e/ou sobre a execução do objeto do 
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presente contrato;
15. Adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento 
convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita 
execução deste contrato;
16. Emitir notas fiscais/faturas de acordo com a 
legislação;
17. Observar a legislação federal, estadual e municipal 
relativa ao objeto do contrato;
18. Executar os serviços sem solução de continuidade 
durante todo o prazo da vigência do contrato;
19. Apresentar mensalmente os seguintes documentos:
- certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos 
federais e à Dívida Ativa da União;
- certidão negativa de débitos junto à fazenda estadual do 
domicilio ou sede da contratada;
- certidão negativa de débito junto à fazenda municipal do 
domicílio ou sede da contratada;
- certidão negativa de débitos relativos às contribuições 
previdenciárias e as de terceiros;
- certidão de regularidade junto ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS/CRF);
- certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);
20. Solicitar à Receita Federal do Brasil a exclusão do 
Simples Nacional no prazo previsto no art. 30, § 1º, II, da 
Lei Complementar nº 123/2006, na hipótese das 
empresas optantes que incorram na vedação do art. 17, 
XII da Lei Complementar nº 123/2006, apresentando 
cópia do pedido de exclusão com comprovante de 
recebimento, como condição para recebimento da 
primeira fatura da prestação dos serviços.

CLÁUSULA OITAVA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e para-
fiscais, 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 global do 
contrato;

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 
global do contrato;
c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor global do contrato.

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, deteriorado 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, 
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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 
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

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.

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 
leg is 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, abaixo assinadas, para que produza os 
efeitos jurídicos.

Camaçari - Bahia, 12 de dezembro de 2019.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

ROBERTO WINNING
CONTRATADA
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AVISO DE LICITAÇÃO

PORTARIA Nº 02/2020
DE 15 DE JANEIRO DE 2020

A Diretoria Executiva do Instituto de Seguridade do 
Servidor Municipal- ISSM, no uso de suas atribuições 
legais, embasado no Processo de pensão por morte nº 
00328.07.10.372.2019, com fundamento no art. 40, § 2º 
c/c §§ 7º e 8º da Constituição Federal de 1988 e artigos 
13, inciso I, art. 21, Inciso I e art. 14, §6°, alínea “c”, item 
“6” da Lei Municipal nº 997/2009, alterada pelas Leis 
Municipais nº 1256/2012, 1534/2018 e 1565/2018. 

RESOLVE

Art. 1º Conceder e fixar o beneficio de Pensão por Morte 
ao senhor DERALDO GOMES DE SOUSA FILHO, 
(viúvo), instituido pela ex-segurada, (ativa) FABIANE 
SILVA GÓES DE SOUSA  matrícula  60746, falecida em 

PREGÃO N.º 006/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 05/02/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 06/02/2020, às 09h00min; Disputa: 
06/02/2020, às 14h30min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
n.º: 801180. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Priscila Lins dos 
Santos – Pregoeira.

PREGÃO N.º 257/2019 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA - Objeto: Registro de Preço para 
aquisição de medicamentos diversos, devido a 
necessidade da continuidade das ações em saúde. 
Acolhimento: 03/02/2020 a partir das 09h00min; 
Abertura: 04/02/2020, às 09h00min; Disputa: 
04/02/2020, às 14h30min. (Horário Brasília).  
Edital/Informações: www.licitacoes-e.com.br. Licitação 
n.º: 796138. Tel.: (71) 3621-6776/6880 – Priscila Lins dos 
Santos – Pregoeira.

09/11/2019, integrado por um dependente, no valor de 
R$ 1.803,70 (hum mil, oitocentos e três reais e setenta 
centavos), com base no salário de contribuição do mês 
de outubro de 2019.

Art. 2º. O Reajuste da PENSÃO POR MORTE dar-se-á 
na forma do art. 50 da Lei Municipal 997/2009, não 
possuindo paridade com o servidor ativo.

Art. 3º. Esta Portaria entrará em vigor na data da 
publicação, retroagindo seus efeitos a 09 de novembro 
de 2019, data do Óbito.

DIRETORIA EXECUTIVA DO ISSM, CAMAÇARI, BA, 
EM 15 DE JANEIRO DE 2020.

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
DIRETOR SUPERINTENDENTE

DORANEI DANTAS COSTA
DIRETORA DE PREVIDÊNCIA

]

PORTARIA Nº. 004/2020
DE 09 DE JANEIRO DE 2020

Estabelece a Abertura de Processos para 
Renovação de Alvarás do Sistema 
Alternativo por Moto no município de 
Camaçari e dá outras providencias.

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. 730, de 18 
de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 
2007;

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer que a Abertura de Processos para 
Renovação de Alvarás do Sistema Alternativo por 
Moto ocorrerá no período de 18 de maio a 19 de junho 
de 2020.

I – São obrigatórios para a Renovação de Alvará para 
Mototáxi, os seguintes documentos:

a. Cadastro junto à Fazenda Municipal na Categoria 
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Autônomo – CGA/PMC;

b. CRV e CRLV (frente e verso) indicando que o veículo 
possui no máximo 08 (oito) anos de fabricação, em 
função do ano base;

c. RG / CPF / CNH – categoria “A” contendo atividade 
remunerada, por pelo menos 02 (dois) anos, bem como 
curso para mototaxista;

d. Certidão da entidade representativa (Associação);

e. Certificado de Antecedentes Criminais;

f. Comprovante de residência no município (Água, Luz ou 
IPTU), no máximo dos 3 (três) últimos meses anteriores ;

g. Certidão Negativa de Registro Criminal;

Art.2º - Após recepção e análise dos processos pelo 
setor responsável e sendo constatado o preenchimento 
de todos os requisitos, o permissionário estará 
autorizado a realizar vistoria que ocorrerá no período de 
22 de junho a 24 de julho de 2020, de segunda a sexta-
feira, das 09h00min às 15h00min, no pátio da STT 
(Rod. 512, Lot. Espaço Alfa, Jardim Limoeiro, S/N, 
LIMPEC/STT/SESP, Camaçari/BA - CEP: 42800-000).

Art. 3º - Essa Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 09 DE JANEIRO DE 2020.

PORTARIA Nº. 006/2020
DE 09 DE JANEIRO DE 2020

“Estabelece a Abertura de Processos 
para Liberação de Permissão e 
Renovação de Alvará para a Exploração 
do Sistema de Transporte Especial de 
Escolar – STEE no município de 
Camaçari e dá outras providencias”.

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. 730, de 18 
de maio de 2006; Decreto nº. 4521, de 05 de outubro de 
2007; 

RESOLVE:

Art. 1º - Estabelecer que a Abertura de Processos 
para Renovação de Alvará para a Exploração do 
Sistema de Transporte Especial de Escolar – STEE 

no município de Camaçari ocorrerá no período de 13 a 
23 de janeiro de 2020.

Art. 2º - São obrigatórios para Renovação de Alvará os 
seguintes documentos:

I – Requerimento;

II – Certidão negativa de registro criminal ;

III – CGA – CAM;

IV – Certidão negativa de débito com a Fazenda 
Municipal – CAM;

V – Documento de identificação do veículo, frente e 
verso, (CRV e CRLV), indicando que o veículo possui o 
ano de fabricação adequado ao porte do veículo;

VI – Documento de identificação (RG, CPF, Habilitação 
(D) ou na categoria apropriada, com atividade 
remunerada);

VII – Certificado de Tacógrafo e IBAMETRO (kit gás), no 
que couber;

VIII – Atestado de antecedentes criminais;

IX – 01 (uma) foto 3x4;

X – Curso especializado para a condução de Escolares, 
conforme regulamentação do CONTRAN;

XI – Formulário Declaração Residencial e Profissional;

XII – Câmera de Ré (Resolução 504/2014); 

Art. 3º - Após recepção e análise dos processos pelo 
setor responsável, e sendo constatado o preenchimento 
de todos os requisitos, o permissionário estará 
autorizado a realizar a vistoria veicular que ocorrerá no 
período de 27 de janeiro a 22 de fevereiro de 2020, de 
segunda a sexta-feira, das 09h00min às 15h00min, 
no pátio da STT (Rod. 512, Lot. Espaço Alfa, Jardim 
Limoeiro, S/N, LIMPEC/STT/SESP, Camaçari/BA - 
CEP: 42800-000).

Art. 4º - Essa Portaria entrará em vigor na data da sua 
publicação.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 09  DE JANEIRO DE 
2020.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente
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