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Organização Mundial de Saúde - OMS, quanto à eficácia 
do uso de máscara facial, como medida de redução da 
contaminação pelo Sars-Cov-2;

Considerando  a necessidade de ampliar a 
disponibilidade de máscaras cirúrgicas do tipo N-95 ou 
equivalente, para os profissionais de saúde e de outras 
atividades que importem na exposição com possíveis 
fontes de contágio;

Considerando as informações constantes do 
documento Orientações Gerais - Máscaras faciais de uso 
não profissional, da Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA, de 3 de abril de 2020, constante do 
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/ 
documents/219201/4340788/NT+M%C3%A1scaras.pdf
/bf430184-8550-42cb-a975-1d5e1c5a10f7;

DECRETA:

Art. 1º Fica ratificada a declaração da situação de 
emergência no âmbito do Município de Camaçari, com a 
prorrogação até o dia 01º de julho do prazo de aplicação 
das medidas preventivas imprescindíveis ao combate do 
COVID-19 disciplinadas no Decreto nº 7355, de 23 de 
maio de 2020, conforme disciplina constante dos artigos 
subsequentes.

Art. 2º Permanece a orientação para que a população de 
Camaçari em recente e/ou atual retorno de viagens 
internacionais, em especial atenção para aquelas 
localidades com transmissão sustentada do vírus, o 
cumprimento das seguintes medidas:
I – Para as pessoas sem sintomas respiratórios, 
permanecer em isolamento domiciliar (auto isolamento) 
por 07 (sete) dias;
II – Para pessoas com sintomas respiratórios leves, 
comunicar à Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica 
do Município, a fim de ser orientado sobre providências 
mais específicas, através do número telefônico 156;
III – No surgimento de febre, associada a sintomas 
respiratórios intensos, a exemplo de tosse e dificuldade 
de respirar, buscar atendimento nas unidades de 
urgência e emergência.

Art. 2º-A Fica considerado obrigatório o uso de máscara 
facial não profissional durante o deslocamento de 
pessoas pelos logradouros e bens públicos do Município, 
para o atendimento em estabelecimentos com 
funcionamento autorizado, bem como nos serviços de 
transporte público e privado de passageiros.
§ 1º A produção de máscaras artesanais pode ser 
realizada segundo as orientações constantes da Nota 
Informativa nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, 

DECRETO Nº 7363/2020
DE 20 DE JUNHO DE 2020

Dispõe sobre a prorrogação de medidas 
temporárias de prevenção e controle para 
enfrentamento do COVID-19, incluindo o 
toque de recolher, no âmbito do Município 
de Camaçari/BA, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO DA 
BAHIA, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei 
Orgânica do Município, bem assim tendo em vista o 
disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, e na 
Portaria MS/GM nº 356, de 11 de março de 2020, e:

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde 
Pública de Importância Internacional (ESPII), pela 
Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 
2020, em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de 
fevereiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde 
Pública de Importância Nacional (ESPIN), em 
decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus 
(2019-nCoV),

Considerando que as medidas de isolamento vêm 
apresentando bons resultados, mas que disso não 
resulta o completo esvaziamento do processo de 
disseminação do COVID-19;

Considerando que a Bahia vem apresentando um 
aumento diário de novos casos de COVID-19, com maior 
incidência na Região Metropolitana, especialmente a 
capital Salvador;

Considerando, por fim, a necessidade de garantir à 
população o mínimo acesso a bens e serviços, bem 
assim aos comerciantes o exercício de suas atividades, 
de forma a não interromper, prematuramente, as medidas 
de contenção da disseminação do COVID-19, via 
isolamento social;

Considerando o reconhecimento, pela Sociedade 
Brasileira de Pneumologia e Tisiologia - SBPT, pela 
Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS, e pela 

DECRETO



disponível na página do Ministério da Saúde no endereço 
eletrônico www.saude.gov.br, e o seu uso observará as 
orientações constantes do ANEXO I deste Decreto.
§ 2º O descumprimento da regra prevista no caput deste 
artigo sujeitará o infrator às sanções legais, ficando os 
pres tadores dos serv iços de t ranspor te  e  
estabelecimentos que já estão com funcionamento 
autorizado obrigados a exigir a utilização de máscaras 
para os passageiros e clientes que adentrarem nos 
veículos e em suas dependências, respectivamente, sob 
pena de se sujeitar às sanções referidas no § 5º do art. 10 
deste Decreto.
§ 3º Ficam desobrigados da utilização de máscara facial 
as pessoas diagnosticadas com doenças como 
depressão, fobias, esquizofrenia e, ainda, aqueles com 
síndrome de Down, autismo ou algum tipo de grau de 
retardo, mediante apresentação de um dos seguintes 
documentos:
I – Laudo ou Atestado Médico;
II – Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno 
Espectro Autista (TEA) ou com Síndrome de Down;
III – Carteira da Instituição a qual faz parte;   

Art. 3º Os laboratórios públicos ou privados deverão 
informar imediatamente ao Sistema de Vigilância 
Sanitária Municipal quaisquer casos positivos de COVID-
19, através do telefone 156.

Art. 4º As Unidades de Pronto Atendimento Municipais 
(UPAS, PAs, 24hs), durante o período de vigência da 
Emergência de Saúde (ESPII) deverão garantir o 
funcionamento dos serviços de urgência e emergência, 
de forma ininterrupta e sem restrição de qualquer 
natureza.

Art. 5º A Secretaria Municipal de Saúde, objetivando 
manter os mecanismos necessários para o isolamento 
domiciliar da população, deverá adotar as seguintes 
medidas:
I – dispensação de medicamentos de uso continuo, em 
quantidade suficiente para o respectivo uso por 60 
(sessenta) dias;
II – estender a validade das prescrições para uso de 
medicamentos, que passará a ser de até 08 (oito) meses;
III – permitir que qualquer pessoa, desde que portando o 
documento de identidade do beneficiário do 
medicamento, o cartão SUS e a respectiva prescrição 
médica, possa fazer a retirada do medicamento, de forma 
a dispensar o comparecimento pessoal do beneficiário;
IV – manter as medidas necessárias à antecipação da 
campanha de vacinação para os demais vírus 
respiratórios (Influenza H1N1, H3N2 e Influenza B), 
especialmente para pessoas a partir dos 60 (sessenta) 
anos e profissionais de saúde;

Art. 6º Fica prorrogada a suspensão das atividades 
educacionais em todos os cursos, escolas, universidades 
e faculdades das redes de ensino público e privado, a 
serem compensadas nos dias reservados para os 
recessos futuros.
Parágrafo Único - A suspensão determinada no caput 
inclui o serviço de transporte universitário.

Art. 7º Fica prorrogada a vedação, no âmbito do 
Município de Camaçari, ao licenciamento de eventos, 
pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano – SEDUR, 
quando em desconformidade com as disposições deste 
decreto.
Art. 8º Fica mantida a vedação à realização de quaisquer 
eventos e atividades que envolvam aglomerações e que 
não necessitem de licenciamento da SEDUR.
§ 1º A determinação prevista no caput também é aplicável 
a atividades e eventos de cunho científico, educacional, 
esportivos, academias, dentre outros.
§ 2º Fica recepcionado, com efeitos a partir de 02 de maio 
de 2020, no que couber, o disposto no art. 9º do Decreto 
nº 19.586 de 27 de março de 2020, especificamente no 
que tange a ̀autorização da realização de velórios e cultos 
religiosos, desde que respeitada a limitação de público 
em 50 (cinquenta) pessoas, bem assim sejam adotadas 
as medidas de prevenção divulgadas pelo Ministério da 
Saúde, dentre elas a disponibilização de álcool em gel, a 
disposição do espaço físico de forma a garantir a 
distância mínima de 2m (dois metros) entre as pessoas e 
a utilização de máscara por todo o público presente, 
permitindo-se, na falta das máscaras comercializadas, a 
utilização de mascaras em modelos alternativos, nos 
termos da orientação do Ministério da Saúde 
(https://www.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/ 
46645-mascaras-caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-
contra-o-coronavirus).
§ 3º Em razão do risco de transmissão, fica proibida a 
r e a l i z a ç ã o  d e  v e l ó r i o  p a r a  p a c i e n t e s  
confirmados/suspeitos da COVID-19, conforme manual 
de orientação do Ministério da Saúde (https://www. 
saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-
corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf), o qual 
deve ser observado pelos serviços funerários municipais 
em seus protocolos. 

Art. 9º Os Órgãos da Administração Pública e os 
estabelec imentos pr ivados que mant iverem 
funcionamento deverão determinar o aumento da 
frequência de limpeza dos banheiros, corrimãos, portas, 
maçanetas e móveis dos ambientes comuns, além de 
providenciar a disponibilização de álcool em gel nas 
áreas de circulação.
§ 1º No âmbito da Administração Direta e Indireta, 
mantem-se a interrupção das atividades presenciais nos 
órgãos públicos municipais cujos serviços sejam 
considerados não essenciais, período em que os agentes 
públicos prestadores desses serviços ficarão em regime 
de teletrabalho ou de sobreaviso. 
§ 2º São considerados serviços essenciais os prestados 
pelas Secretárias Municipais de Saúde (SESAU) e de 
Assistência Social (SEDES), dentre outros prestados 
pelas demais Secretarias, os quais deverão manter o 
funcionamento normal ou mesmo intensificar suas 
atividades, na forma a ser disciplinada internamente, pela 
respectiva chefia imediata. 
§ 3º Para os demais serviços, não essenciais, deverá ser 
instituído, sempre que possível, o regime de teletrabalho, 
no curso do período de emergência, a critério e nas 
condições definidas pelo titular dos órgãos e entidades do 
Poder Executivo, para servidores cujas atribuições, por 
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sua natureza e meios de produção, permitam a 
realização do trabalho remoto, sem prejuízo ao serviço 
público.
§ 4º O agente público em sobreaviso ou no exercício de 
teletrabalho poderá ser convocado para retorno ao 
trabalho presencial a qualquer momento e a critério do 
Poder Executivo. 
§ 5º Para os fins deste decreto, considera-se: 
I – sobreaviso: os casos em que o servidor não exercerá 
as suas atividades, que ficarão sobrestadas até 
convocação; 
II – teletrabalho: o regime de trabalho em que o servidor 
público executa, em caráter contínuo, parte ou a 
totalidade de suas atribuições fora das dependências 
físicas das unidades do respectivo órgão ou entidade de 
lotação, por meio da utilização de tecnologias de 
informação e comunicação.
§ 6º Ressalvadas as SESAU e SEDES, as Secretarias 
Municipais deverão manter o servidor público que se 
enquadre em grupo de risco (idosos, gestantes e 
pessoas com doenças crônicas pré-existentes e que 
tenham recomendação médica para tanto) no  exercício 
de suas atividades laborais em regime de teletrabalho, 
ficando a chefia imediata responsável pela adoção das 
medidas necessárias a viabilização desta orientação. 
§ 7º No âmbito da SESAU e SEDES, eventual alteração 
da metodologia e escala de trabalho dependerá de prévia 
análise pelo respectivo Secretário Municipal, de forma a 
garantir a prestação dos serviços públicos com a máxima 
eficiência no combate a pandemia do COVID-19.
§ 8º Os servidores que, eventualmente, encontrem 
dificuldade de cumprir o quanto disciplinado neste 
Decreto devem procurar sua chefia imediata, para que as 
orientações e alternativas sejam passadas, de forma a 
garantir a prestação dos serviços essenciais à 
população.
§ 9º A Secretaria de Governo deverá revisar e promover 
as eventuais adaptações que se revelem necessárias à 
efetivação do quanto disciplinado neste Decreto, 
especialmente no que se refere à divulgação dos canais 
de atendimento dos órgãos municipais que instituam a 
modalidade teletrabalho, de forma a garantir o mais 
amplo acesso possível da população aos serviços 
públicos, durante o período de combate a pandemia.

Art. 10 Fica prorrogada a suspensão do funcionamento 
do Comercio Local, inclusive nos Shopping Centers, 
Restaurantes, Bares, Centros Comerciais e demais 
estabelecimentos correlatos, bem assim das demais 
atividades profissionais que importem em circulação e 
aglomeração de pessoas.
§ 1º Ficam excluídos da suspensão de atividades 
determinada no caput os estabelecimentos que tiverem 
por atividade a prestação de serviços e comercialização 
de produtos essências, conforme abaixo listado:
I – produção, distribuição e comercialização de 
medicamentos, produtos de higiene e alimentos;
II – assistência médica, hospitalar, odontológica e de 
fisioterapia, quando reputadas pelos profissionais como 
essenciais à preservação da saúde do paciente;
III – tratamento e abastecimento de água;
IV – geração, transmissão e distribuição de energia 
elétrica;

V – coleta e tratamento de lixo e esgoto;
VI – serviços de segurança privada;
VII – imprensa;
VIII – serviços de telecomunicação;
IX – processamento de dados ligados a serviços 
essenciais;
X – serviços de manutenção de elevadores e outros 
equipamentos essenciais;
XI – clínicas veterinárias em regime de emergência e para 
vendas de raçoes e medicamentos;
XII – serviços funerários;
XIII – serviços de higienização e lavanderias; 
XIV – serviços bancários, inclusive nas agências 
instaladas em Shopping Centers;
XV – serviços de comercialização de gêneros 
alimentícios quando prestados por meio da entrega de 
comida em casa - delivery; 
XVI – postos de combustíveis e lojas de conveniências, 
devendo ficar ventiladas;
XVII – lojas de material de construção e prevenção de 
incêndio, para aquisição de produtos necessários à 
execução de serviços urgentes, por meio de entrega em 
domicílio e/ou por meio do funcionamento das lojas com 
redução do número de funcionários em 50% e adoção 
das medidas de prevenção, como disponibilização do 
álcool em gel, utilização de máscaras, controle do número 
de pessoas em suas dependências, de forma a manter o 
distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as 
pessoas;
XVIII – a comercialização de bens não essenciais, 
exclusivamente por meio da modalidade entrega em 
domicílio (delivery), desde que observadas as medidas 
de prevenção, dentre elas a utilização de máscara pelos 
entregadores e higienização das mãos com álcool em gel 
antes de manusear os produtos;
XIX – oficina de automóveis, para a realização de 
serviços urgentes, com a adoção das medidas de 
prevenção como disponibilização do álcool em gel e 
controle do número de pessoas em suas dependências, 
de forma a manter o distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) entre as pessoas;
XX – óticas, que deverão adotar constante processo de 
higienização do ambiente e produtos comercializados, 
devendo ainda promover a redução do número de 
funcionários em 50% e adoção das medidas de 
prevenção, como disponibilização do álcool em gel, 
controle do número de pessoas em suas dependências, 
de forma a manter o distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) entre as pessoas;
XXI – profissionais liberais que exercem atividades 
intelectuais como de advocacia e contabilidade, desde 
que promova a adoção das medidas de prevenção, como 
disponibilização do álcool em gel, utilização de máscaras 
e controle do número de pessoas em suas dependências, 
de forma a manter o distanciamento mínimo de 2m (dois 
metros) entre as pessoas;
XXII – cartórios de serviços públicos de notas e registros, 
desde que mediante a redução do número de 
funcionários em 50% e adoção das medidas de 
prevenção, como disponibilização do álcool em gel, 
utilização de máscaras e controle do número de pessoas 
em suas dependências, de forma a manter o 
distanciamento mínimo de 2m (dois metros) entre as 
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pessoas. 
§ 2º Os Centros Comerciais do Municiṕio deveraõ 
respeitar a regra prevista no caput, ressalvando-se o 
funcionamento dos boxes que se destinam a ̀ 
comercializaçaõ de gêneros alimentićios, naõ sendo 
devido o pagamento dos correspondentes preços 
pu ́blicos aplica ́veis enquanto perdurar a proibiça ̃o 
determinada.
§ 3º As agências bancárias e lotéricas devem limitar o seu 
funcionamento presencial apenas para os serviços 
considerados essenciais, adotando, ainda, todas as 
medidas de orientação e organização de seus clientes, 
para que sejam respeitados os procedimentos de higiene 
e distanciamento entre as pessoas, enquanto aguardam 
ou são atendidas.
§ 4º Ficam interditadas todas as praias do litoral 
camaçariense, incluindo as barracas de praia e demais 
atividades comerciais nelas exercidas, bem assim as 
águas internas do Município, tais como lagoas e rios.
§ 5º O descumprimento das medidas estabelecidas neste 
Decreto sera ́caracterizado como infraçaõ a ̀ legislaçaõ 
municipal e sujeitara ́o infrator as̀ penalidades e sançoẽs 
aplica ́veis, inclusive a cassaça ̃o de licença de 
funcionamento.

Art. 11  Permanecem suspensos os prazos 
administrativos do Município. 

§ 1º A suspensão a que se refere o caput aplica-se aos 
prazos em curso no âmbito do contencioso 
administrativo, incluindo o prazo concedido ao sujeito 
passivo para apresentação de reclamação, defesa ou 
interposição de recursos. 

§ 2º No período em que estiverem vigentes as medidas 
preventivas imprescindíveis ao combate do COVID-19 
disciplinadas nesse Decreto, apenas serão realizadas 
sessões de julgamento pelo Conselho Administrativo de 
Recursos Tributários do Município que tenham em pauta 
a análise de recursos voltados à aplicação de 
entendimentos consolidados pela Secretaria da Fazenda 
que sejam favoráveis aos contribuintes.

§ 2º-A As sessões do Conselho Administrativo de 
Recursos Tributários do Município realizadas na forma do 
parágrafo anterior, serão designadas mediante 
autorização específica do Secretário Municipal da 
Fazenda, que deverá aprovar a pauta de julgamentos.

§ 2º-B A Secretaria da Fazenda deverá promover a 
publicação no Diário Oficial com as informações sobre a 
sessão, como data e horário a se realizar, bem como dos 
processos nela incluídos, com antecedência mínima de 
48h (quarenta e oito horas), facultando aos contribuintes 
interessados canal de comunicação via mensagem 
eletrônica (e-mail), por meio do qual poderá ser solicitada 
a retirada de pauta, para futura nova inclusão em pauta 
de julgamento presencial.   

§ 2º-C Não será admitido o julgamento de processos que 
não versem sobre a aplicação de entendimento favorável 
ao contribuinte. Caso o julgamento se revele 
desfavorável a este, o processo deverá ser retirado de 
pauta, apenas sendo reincluído quando o Conselho 
Administrativo de Recursos Tributários do Município 
retornar ao seu normal funcionamento. 

§ 3º A suspensaõ dos prazos disciplinada neste artigo 
naõ se aplica aos prazos no âmbito dos procedimentos 
licitatoŕios, os quais teraõ curso regular, cabendo a ̀
Diretoria de Compras (DICOMP) manter os meios 
necessaŕios ao acesso as̀ informaçoẽs pelos licitantes, 
bem assim adotar as medidas necessárias para a 
realização das sessões públicas nos processos 
licitatórios, respeitando as medidas de prevenção 
orientadas pelas autoridades de saúde pública, 
especialmente a disponibilização de álcool em gel, 
manutenção da distância mínima de 2m (dois metros) 
entre os presentes e exigindo a utilização de máscaras 
por todos, esta sob a responsabilidade de cada um, 
individualmente, permitindo-se, diante da alegação de 
falta das máscaras comercializadas, a utilização de 
mascaras em modelos alternativos, nos termos da 
orientação do Ministério da Saúde (https://www.saude. 
gov.br/noticias/agencia-saude/46645-mascaras-
caseiras-podem-ajudar-na-prevencao-contra-o-
coronavirus).

Art. 12 Ficam mantidas as seguintes medidas 
necessárias ao enfrentamento da situaça ̃o de 
emergência declarada neste Decreto:
I – fica autorizada a dispensa de licitaçaõ para aquisiçaõ 
de bens e serviços destinados ao enfrentamento da 
emergência, nos termos do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, e no art. 4º da Lei no 13.979, de 06 de 
fevereiro de 2020.
II – fica autorizada a requisição de bens e serviços de 
pessoas naturais e jurid́icas, hipot́ese em que sera ́
garantido o pagamento posterior de indenizaçaõ justa;
III – fica autorizada a realização de credenciamento para 
aquisiça ̃o de bens e serviços destinados ao 
enfrentamento da emerge ̂ncia, de mu ́ l t iplos 
fornecedores, inclusive pessoas naturais, assegurada a 
preferência para aqueles que ofertarem preços mais 
vantajosos, nos termos do art. 25, caput, da Lei 8.666/93.

Art. 13 A Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
deverá manter as medidas necessárias, inclusive por 
meio do redirecionamento de seu pessoal, para a 
realização do serviço de desinfecção, com hipoclorito de 
sódio, dos logradouros públicos de grande circulação e 
próximos às unidades de saúde, em ação coordenada 
conjuntamente com a Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 14 As Secretarias e Órgãos Municipais, em 
colaboração aos trabalhos da Secretaria Municipal de 
Saúde, deverão permanecer com os trabalhos de 
acompanhamento e avaliação sobre as medidas de 
prevenção, especialmente sobre aquelas que importem 
restrição à liberdade dos cidadãos Camaçarienses, de 
forma a possibilitar a sua constante adequação com o 
grau de isolamento social exigido no combate à 
pandemia COVID-19.

Art. 15 A Secretaria Municipal de Governo, por meio de 
sua Diretoria de Comunicação, com o apoio técnico da 
Secretaria Municipal de Saúde, devera ́ realizar, em 
caráter emergencial, campanhas publicitárias com o 
objetivo de disseminar as orientações e precauções 
adequadas ao enfrentamento do COVID-19.
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Art. 16 Fica também prorrogado, até a data referida no 
artigo 1º deste decreto, o toque de recolher no âmbito do 
Município de Camaçari, consistente na restriçaõ de 
locomoçaõ noturna, vedado a qualquer individ́uo a 
permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e 
praças pub́licas, da seguinte forma:
a) Nos dias de segunda a sexta-feira, a restrição será das 
20h as̀ 05h da manha ̃do dia seguinte; e
b) Nos dias de sábado e domingo, a restrição será das 
16h às 5h da manhã do dia seguinte;
§ 1º Excetuam-se da restrição prevista no caput deste 
artigo as hipóteses de deslocamento caracterizados por 
situação de urgência, a exemplo da necessidade de 
acesso a serviços essenciais de saúde e farmácia, bem 
como àqueles que tenham em tal período a necessidade 
de deslocamento para fins de trabalho ou retorno deste 
ao domicílio.
§ 2º Excetuam-se, ainda, da regra do caput os 
deslocamentos dos prestadores de serviços na 
modalidade entrega em domicílio (delivery) de alimentos, 
os quais terão permissão de funcionamento e circulação 
até às 23:59h, com tolerância de até 1h (uma hora) para o 
deslocamento de seus colaboradores para o retorno para 
seus domicílios. 

Art. 17 No período especificado no caput e alíneas a e b 
do artigo antecedente, todo o comércio deverá 
permanecer fechado, inclusive aqueles considerados 
essenciais, com ressalva para os serviços de saúde, 
incluindo-se nestes as farmácias e clínicas veterinárias.

Art. 18 As Secretarias Municipais e demais órgãos da 
Administração Direta e Indireta deverão seguir, sob a 
orientação e programação definida pela Secretaria de 
Saúde, a realização de ações de prevenção, mediante a 
prestação, de forma isolada ou conjugada, das medidas 
abaixo descritas, dentre outras eventualmente 
verificadas como necessárias nas diversas localidades 
do Município, a partir dos diagnósticos constantemente 
levantados pela equipe técnica:
I – distribuiçaõ de maścaras;
II – realizaçaõ de testes raṕidos;
III – distribuição de cestas básicas (ou Vale Cesta Básica) 
para pessoas em situação de vulnerabilidade; 
IV – higienizaçaõ e lavagem de ruas;
V – açoẽs de combate ao mosquito aedes aegypti;
VI – apoio as̀ instituiçoẽs que atendam idosos, crianças e 
pessoas portadoras de deficiência, localizadas nas 
aŕeas;
VII – CRAS itinerante.

Art. 19 Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, cabendo aos titulares dos oŕgaõs da 
Administraçaõ Direta e Indireta, no âmbito de suas 
competências, expedir normas complementares, 
relativamente a ̀ execuçaõ deste decreto, bem como 
decidir casos omissos.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI, EM 20 DE JUNHO DE 2020.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

ORIENTAÇÕES PARA CONFECÇÃO, UTILIZAÇÃO E 
HIGIENIZAÇÃO DE MÁSCARA FACIAL NÃO 

PROFISSIONAL

As máscaras devem ser preferencialmente:

 confeccionadas em tecidos de algodão;
 em número de cinco para cada usuário; 
 para utilização não compartilhada, sem prejuízo da 
observância das recomendações de afastamento 
mínimo entre as pessoas e de contínua higienização das 
mãos, com água e sabonete ou com álcool com 
concentração de 70% (setenta por cento).

 O uso da máscara não profissional, nos termos em 
que trata neste Decreto, deverá ser evitado por:

 profissionais de saúde durante a sua atuação;
 pacientes contaminados ou com sintomas de 
contaminação pelo Sars-Cov-2, na hipótese de 
disponibilidade do modelo de uso profissional;
 pessoas que cuidam de pacientes contaminados;
 crianças menores de 2 (dois) anos de idade, pessoas 
com problemas respiratórios ou incapazes de remover a 
máscara sem assistência;
 pessoas com contraindicação feita por profissional de 
saúde.

Antes da colocação da máscara, o usuário deve 
observar os seguintes cuidados:

 assegurar-se de que a máscara está limpa e sem 
rupturas;
 fazer a adequada higienização das mãos;
 evitar contato com a parte frontal da máscara e, havendo 
o contato após o uso, executar imediatamente a higiene 
das mãos;
 cobrir totalmente a boca e o nariz, sem deixar espaços 
nas laterais;
 manter o conforto e o espaço para a respiração;
 evitar maquiagem ou base durante o uso.

Para o uso da máscara devem ser observados os 
seguintes cuidados:

 utilizar a mesma máscara por, no máximo, de 3 (três) 
horas;
 trocá-la após o tempo máximo de utilização ou sempre 
que ela ficar úmida, com sujeira aparente, danificada ou 
se houver dificuldade para respirar;
 higienizar as mãos ao chegar em casa e após retirá-la, 
reservando-a para a lavagem logo que possível;
 repetir os procedimentos de higienização das mãos 
sempre que retirar e recolocar a máscara;
 não compartilhar a máscara, ainda que ela esteja lavada.
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Para a limpeza das máscaras de uso não profissional 
d e v e r ã o  s e r  o b s e r v a d o s  o s  s e g u i n t e s  
procedimentos:

as de tecido podem ser lavadas e reutilizadas 
regularmente, entretanto, recomenda-se evitar mais que 
30 (trinta) lavagens;
 lavar separadamente;
 lavar previamente com água corrente e sabão neutro e, 
após, deixar de molho em solução de água com água 
sanitária ou outro desinfetante, na proporção de 2 (duas) 
colheres de sopa para cada litro de água, de 20 (vinte) a 
30 (trinta) minutos;
 enxaguar bem em água corrente, para remover resíduos 
de desinfetante;
 evitar torcer com força e deixe-a secar;
 passar com ferro quente;
 guardar em recipiente fechado.

A produção de máscaras artesanais pode ser realizada 
segundo as orientações constantes da Nota Informativa 
nº 3/2020-CGGAP/DESF/SAPS/MS, disponível na 
página do Ministério da Saúde, no endereço eletrônico 
www.saude.gov.br.

Os fabricantes e distribuidores de máscaras para uso 
pro f iss iona l  garant i rão ,  pr io r i ta r iamente ,  o  
abastecimento da rede pública de assistência e atenção 
à saúde.

PORTARIA N° 72/2020
DE  01 DE JUNHO DE 2020

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

RESOLVE

Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, 
Engenheiro Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, 
CPF 825.802.005-68 para fiscalizar a execução das 
obras e serviços de pavimentação asfáltica em 
CBUQ, contemplando execução de sistema de 
drenagem de águas pluviais com tubos de concreto, 
em vias urbanas da sede – Município de Camaçari, 
Bahia – LOTE I, conforme contrato 0339/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 
de junho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza                   
Secretária da Infraestrutura 

PORTARIA N° 73/2020
DE  01 DE JUNHO DE 2020

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

RESOLVE

Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, 
Engenheiro Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, 
CPF 825.802.005-68 para fiscalizar a execução de 
pavimentação asfáltica em CBUQ, contemplando 
execução de sistema de drenagem de águas 
pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas da 
sede e costa, nas localidades: Santa Maria, 
Jaraguá, Santo Antônio, Jauá, Arembepe, Monte 
Gordo e Jacuipe, no município de Camaçari – BA – 
LOTE II, conforme contrato 0352/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 
de junho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura

PORTARIA N° 74/2020
DE  01 DE JUNHO DE 2020

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

RESOLVE

Designar o servidor Jeferson Costa Marinho, 
Engenheiro Civil, cadastro 830999, CREA 66608-D, 
CPF 825.802.005-68 para fiscalizar a execução de 
pavimentação asfáltica em CBUQ, contemplando 
execução de sistema de drenagem de águas 
pluviais com tubos de concreto, em vias urbanas da 
sede, nas localidades Parque Real Serra Verde, 
Montenegro e Parque das Mangabas, no município 
de Camaçari, Bahia, conforme contrato 0376/2020.

Publique-se e cumpra-se.
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Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 
de junho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura

PORTARIA N° 77/2020
DE  09 DE JUNHO DE 2020

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

RESOLVE

Designar o servidor Edgard de Oliveira Gonzaga, 
Engenheiro Civil, cadastro 831464, CREA 
3000025588, CPF 047.298.655-45 para fiscalizar  a 
construção e a reconstrução de muro de arrimo e 
obras de contenções em logradouros públicos e 
encostas, no município de Camaçari - Bahia, 
c o n f o r m e  t e r m o  d e  s u b c o n t r a t a ç ã o  
014.3/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 09 
de junho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura

PORTARIA N° 78/2020
DE  09 DE JUNHO DE 2020

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

RESOLVE

Designar o servidor Erisvalter Cerqueira Machado 
de Souza, Engenheiro Civil, cadastro 61996, CREA 
34902-D, CPF 887.593.695-15 para fiscalizar o Lote 
II – execução dos serviços de requalificação e 
adequação de Prédios Públicos, no Município de 
Camaçar i  -  Bahia,  conforme termo de 
subcontratação 204.1/2020.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 09 
de junho de 2020

Joselene Cardim Barbosa Souza 
Secretária da Infraestrutura

CONTRATO N.º 0472/2019

Contrato de prestação de serviços que entre si 
celebram o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI através da 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 
CIDADANIA - SEDES e a empresa M7 TECIDOS E 
ACESSÓRIOS LTDA.

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 M7 
TECIDOS E ACESSÓRIOS LTDA, com sede à Rua 
José Venâncio, nº 461, Vila Virginia, Ribeirão 
Preto/SP, CEP 14030-200, telefone (16) 3021-7579, 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda sob o n° 12.383.275/0001-30, 
representada neste ato pelo Sra. MARIA DO CARMO 
ABRAHÃO SALOMÃO, brasileira, inscrita no Cadastro 
de Pessoas Físicas sob n° 047.561.968-45, doravante 
denominada CONTRATADA, cuja celebração foi 
autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00400.11.07.611.2019, decorrente 
de licitação na modalidade de Pregão Presencial n.º 
070/2019 para registro de preços, conforme Ata de 
Registro de Preços n.º 0229/2019 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 070/2019 - 
COMPEL e seus anexos;

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA.;

c) Ata de Registro de Preços n.º 0229/2019.

Diário Oficial do

MUNICÍPIO CAMAÇARI
Atos do Poder Executivo

Sábado
20 de Junho de 2020 - Ano XVII

Nº 1437 - Pagina. 07 de 12

S
E

D
E

S

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E CIDADANIA



CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente tem por objeto a contratação de Kit Enxoval 
para recém-nascido destiando aos usuários atendidos 
pelos serciços desenvolvidos através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do 
município de Camaçari, 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 
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.

C L Á U S U L A S E G U N D A -  D O  R E C U R S O  
FINANCEIRO

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$ 1.039.457,16 
(

), 
referente ao lote, 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.

um milhão e trinta e nove mil e quatrocentos e 
cinquenta e sete reais e dezesseis centavos

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 10 
(dez) dias corridos, 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 
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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, 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 da 
CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e 
nos prazos convencionados.

§ 2º DAS OBRIGAÇÕES

I. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar o pagamento ajustado;

b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à 
regular execução do contrato;

c) Fiscalizar a execução dos serviços.

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 Referência 
(Anexo I do Edital que instruiu esta contratação), que 
são partes integrantes deste instrumento contratual 
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 licitação, em especial, 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 as 
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução 
do contrato, cabendo-lhe, ainda, a inteira 
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 junto 
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, ficar 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 
por escrito com as justificativas, 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 dos 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 expressa e escrita da CONTRATANTE.

j) Responder, por quaisquer danos que venham a 
causar ao Município e a terceiros, em função do 
objeto do contrato firmado.

k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou supressões 
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

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 te rações  pos ter io res ,  sem pre ju ízo  da   
responsabilidade civil e criminal.
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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 Admin is t ração resc inda 
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.

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
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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 
legislação vigente, quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita 
da CONTRATANTE.

§ 3º Ficando comprovado, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos, encargos, 
emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais não 
incidentes sobre a compra efetuada, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com o reembolso do valor 
que porventura tenha sido pago à CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

Fica estabelecido que na hipótese da CONTRATANTE 
deixar de exigir da CONTRATADA qualquer condição 

deste contrato, tal faculdade não importará em 
novação, não se caracterizando como renúncia de 
exigi-la em oportunidades futuras.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Cidade de Camaçari, Estado da 
Bahia, como o competente para dirimir questões 
decorrentes do cumprimento deste contrato, 
renunciando as partes a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja.

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos 
jurídicos.

Camaçari - Bahia, 04 de Dezembro de 2019.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA   
CONTRATANTE

MARIA DO CARMO ABRAHÃO SALOMÃO 
CONTRATADA

EXTRATO DE CONTRATO                                            
E CONVÊNIO

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
099/2017. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA:  EMPRESA 
NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS 
LTDA .  DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a Cláusula Terceira, e Quinta do 
Contrato 099/2017; DO VALOR: O valor global do 
referido contrato é de R$ 80.069.523,11 ( oitenta 
milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e vinte 
e três reais e onze centavos), e requer um 
acrescimo no importe de 6,13%,se perfazendo em 
R$ 84.979. 581,28 ( oitenta e quatro milhões , 
novecentos e setenta e nove mil, quinhentos e 
oitenta e um reais e vinte e oito centavos). 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 4033, 
Elemento de Despesa 33903400 e 33903900 
Fonte de Recurso 0100000.  DA RATIFICAÇÃO: 
Permanecem inalteradas e em pleno vigor, as 
demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA:  Camaçari-BA, 05 de Junho de 
2020. ARMANDO BRIGTH MANÇUR FILHO. 
SECRETARIO DE SERVIÇOS PUBLICOS. 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.  EMPRESA 
NATURALLE TRATAMENTO DE RESIDUOS 
LTDA.  CONTRATADA.
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HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

 

O Secretário de Saúde do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o CHAMAMENTO PÚBLICO 
0006/2020 – COMPEL, cujo objeto é a A

 na seguinte ordem de 
classificação:

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 
19/06/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT - 
SECRETÁRIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. 

EXTRATO DO CONTRATO

C O N T R AT O  N . º  0 3 9 1 / 2 0 2 0 .  

CHAMAMENTO 
PÚBLICO 0006/2020  – COMPEL. OBJETO: A

R$ 2.970.000,00 (dois milhões novecentos e 
se ten ta  mi l  rea is ) .  Dotação  Orçamen tá r i a :  
Projeto/Atividade: 4019. Elemento de Despesa: 
33.90.30.00. Fonte: 0114000, 6102000. DATA DA 
ASSINATURA: 19/06/2020. LUIZ EVANDRO VARGAS 
DUPLAT - SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI

quisição de Teste 
Rápido para detecção de antígenos para SARS COV-2 
(novo coronavírus) para atender a demanda da Rede de 
Saúde do Município de Camaçari

1º  Lugar :  LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR 
EIRELI com o valor unitário de R$ 198,00 (cento e 
noventa e oito reais). 

L I C I M A S T E R  
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 
MÉDICO HOSPITALAR EIRELI ; 

quisição de 
Teste Rápido para detecção de antígenos para SARS COV-
2 (novo coronavírus) para atender a demanda da Rede de 
Saúde do Município de Camaçari, com o valor unitário de  
R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais), p

 

 

erfazendo valor 
global de 
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