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REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº  05  /2021
DE 14 DE JANEIRO DE 2021

A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Constituição 

Federal e pela Lei Orgânica do Município, institui a 

COMISSÃO PERMANENTE DE FISCALIZAÇÃO DE 

SERVIÇOS, referente a fatura da SEDUC no Município 

de Camaçari,

RESOLVE

Art. 1º – Ficam designados ELMA XAVIER SODRÉ, 

cadastro nº 63680-9, ANDERSON SANTOS SILVA, 

cadastro nº 62008-2, e ELMITON BARBOSA DOS 

SANTOS, cadastro nº 62008-2 este último como 

suplente, para compor a COMISSÃO PERMANENTE DE 

FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS com o fim especial de 

fiscalizar e atestar as despesas decorrentes dos 

contratos de diversos serviços prestados a esta 

Secretaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 14 DE JANEIRO 

DE 2021.

Neurilene Martins Ribeiro

Secretária de Educação

PORTARIA Nº. 002/2021
DE 12 DE JANEIRO DE 2021

Designa servidor para responder, 
temporariamente, pelo Fundo Municipal de 
Saúde, e contém outras providências.

O SECRETÁRIO DA SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com base no Decreto 3066 de 27 de 
setembro de 1998 do Regimento Interno da Secretaria da 
Saúde de Camaçari, 

CONSIDERANDO o § 2º do art. 3º da Lei Municipal nº. 
1093/2020;

CONSIDERANDO que as atribuições incumbidas ao 
responsável pela Fundo Municipal de Saúde, deste Ente 
Federado, não podem ser interrompidas em detrimento 
ao serviço público por excelência; e

CONSIDERANDO que o serviço do Fundo Municipal de 
Saúde é de suma importância ao atendimento dos 
Munícipes e, necessário a todo Órgão Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º Designar Adailton Araújo da Cruz, ocupante do 
cargo de provimento efetivo de Assistente Administrativo, 
inscrito no quadro de pessoal sob a matrícula nº 06771, 
para responder,temporariamente, pelo Fundo Municipal 
de Saúde, desempenhando todas as atividades e 
competências necessárias ao bom andamento dos 
serviços do respectivo setor.

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

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 12 DE JANEIRO DE 
2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE 
AJUSTE, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO, A 
COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DA BAHIA - 
BAHIAGÁS E DE OUTRO, O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, NA FORMA ABAIXO: 

A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DA BAHIA - 
BAHIAGÁS, com sede na Av. Professor  Magalhães 
Neto, número 1838, Pituba, CEP 41.810-012, 
Salvador/BA, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas 

oJurídicas do Ministério da Fazenda sob n  
34.432.153/0001-20 e Inscrição Estadual nº 26.005.359-
NO, doravante denominada simplesmente BAHIAGÁS, 
neste ato representada pelo Diretor Presidente, Sr. Luiz 
Raimundo Barreiros Gavazza, brasileiro, casado, inscrito 

ono CPF sob o  n  124.838935-20, e pela Diretora Técnica 
e Comercial, Sra. Gabriela Damasceno Duarte, 

obrasileira, divorciada, inscrita no CPF sob o  n  
021.351.397-85; e o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
inscrito no CNPJ/MF sob nº 14.109.763/0001-80, com 
sede à Av. Francisco Drummond, s/n, CEP 42.800-970, 
Centro – Camaçari/ BA, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal Sr. ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO 
DA SILVA, seus documentos constitutivos e posteriores 
alterações, assinam o presente Termo de Ajuste, para o 
fim e de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Ajuste tem por objeto regular e 

permitir:

1.1.1 A execução pela BAHIAGÁS, de obra de 

construção de desvio em 10 metros de duto em operação 

de Gás Natural (GN) em aço carbono diâmetro 4”, que se 

encontra inserido dentro de uma caixa de passagem de 

águas pluviais construída pelo MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, na Avenida Jorge Amado, centro de 

Camaçari. Este desvio será feito por meio de fabricação, 

em canteiro de Spool, Corte e Soldagem de campo. 

1.1.2 Apresentação de estimativa de custos para o 

serviço (em anexo), ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 

ser ressarcido por esta, à BAHIAGÁS, conforme este 

instrumento, rubricados pelas partes, e que integram o 

presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – ATRIBUIÇÕES

2.1 O presente Termo de Ajuste também possui o objetivo 
de regular as interferências das obras do MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI na faixa de servidão da BAHIAGÁS, onde 
estão localizadas as redes de distribuição de gás natural 

citados na cláusula anterior, em decorrência da 
implantação de rede de drenagem pluvial na Avenida 
Jorge Amado. 

2.2. Caberá à BAHIAGÁS, no que se refere a sua 
exclusiva responsabilidade sobre o objeto deste Termo 
de Ajuste, a contratação e fiscalização de empresa 
especializada em serviço de construção de duto que 
executará os serviços de desvio do duto de ø 4”. 

2.3. Caberá à BAHIAGÁS, no que se refere a sua 
exclusiva responsabilidade sobre o objeto deste Termo 
de Ajuste, contratar serviços de inertização do duto para 
permitir a segurança operacional antes da execução dos 
serviços de corte e solda do duto de ø 4” 

2.4. Caberá à BAHIAGÁS, no que se refere a sua 
exclusiva responsabilidade sobre o objeto deste Termo 
de Ajuste, programar equipe própria para execução de 
serviços de bloqueio operacional, despressurização, 
inertização, reinertização, testes de vazamento e 
repressurização do duto a Pressão de normal de 
trabalho;

2.5. Caberá à BAHIAGÁS, no que se refere a sua 
exclusiva responsabilidade sobre o objeto deste Termo 
de Ajuste, ao final dos serviços, apresentar o valor total 
dos dispêndios envolvidos para execução dos serviços 
constantes no objeto deste Termo de Ajuste.

2.6. Caberá ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no que se 
refere a sua exclusiva responsabilidade sobre o objeto 
deste Termo de Ajuste, a execução do serviço de 
escavação do local da execução de serviços de desvio do 
duto, com antecipação mínima de três dias antes do 
serviços do desvio, permitindo que a empresa contratada 
pela BAHIAGÁS execute serviços prévios de medição, 
projeto de execução em canteiro de peça a ser instalada 
como desvio do duto existente; assumir a 
responsabilidade pela fiscalização da escavação e 
recomposição após a conclusão dos serviços.

2.7. Caberá ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no que se 
refere a sua exclusiva responsabilidade sobre o objeto 
deste Termo de Ajuste, obter dos órgãos públicos 
pertinentes às autorizações necessárias para execução 
do objeto do presente instrumento, devendo constar 
destes documentos a existência do presente Termo de 
Ajuste. 

2.8. As autorizações mencionadas no item anterior 
deverão ser apresentadas a BAHIAGÁS antes do início 
dos serviços.

2.9 Caberá ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, no que se 
refere a sua exclusiva responsabilidade sobre o objeto 
deste Termo de Ajuste, ressarcir à BAHIAGÁS todos os 
custos envolvidos nos serviços objeto do deste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PROJETO DE 
MODIFICAÇÃO

3.1. Qualquer alteração no projeto de implantação da 
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rede de drenagem previamente aprovado que se faça 
necessária no decorrer da obra, bem como qualquer 
modificação futura na instalação do objeto deste Termo 
de Ajuste, só poderá ser feita mediante prévia aprovação, 
por escrito, da BAHIAGÁS.

3.2. Antes da implementação das modificações no 
campo, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI deverá executar 
serviço de escavação, que possibilite à BAHIAGÁS 
realizar os serviços de desvio da rede de distribuição de 
gás natural.

3.3. A BAHIAGÁS deverá encaminhar o orçamento do 
serviço referente à modificação deverá ser aprovado 
pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e reencaminhado a 
BAHIAGÁS, para prévia e expressa aprovação.

3.4. Juntamente ao orçamento do serviço referente à 
modificação a ser aprovado, deverá constar a lista 
completa de materiais (LM) e equipamentos necessários 
para a execução do serviço descrito no objeto, que serão 
ressarcidos posteriormente pelo MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.

CLÁUSULA QUARTA – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

4.1. Os serviços de modificação da rede de distribuição 
de gás natural de 4”, deverão ser levados a efeito em 
conformidade com os procedimentos da BAHIAGÁS, 
tais como instrução operacional (IO), Memorial 
Descritivo (Anexo 1), normas de segurança e diretrizes 
de construção de redes de distribuição de gás natural e 
ramais de serviços, devendo ainda o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, conhecer e obedecer às seguintes 
condições:

4.1.1. A BAHIAGÁS deverá, para realização do objeto 
deste Termo de Ajuste, contratar empresa de engenharia 
comprovadamente especializada neste tipo de serviço, 
às suas expensas, mantendo-se como o único 
responsável perante BAHIAGÁS e/ou terceiros pela 
execução do referido objeto. Todos os custos de 
contratação da empresa de engenharia deverão ser 
ressarcidos pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI à 
BAHIAGÁS.

4.1.2. O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI deverá realizar 
serviços de escavação, se responsabilizando, no que se 
refere a esse serviço, para possibilitar a BAHIAGÁS 
atender à solicitação de serviço de desvio da rede de 
distribuição de gás natural.

4.1.3. A BAHIAGÁS deverá disponibilizar o material 
informado na Lista de Materiais - LM constante no projeto 
executivo.

4.1.3.1. O material necessário à execução dos serviços 
objetos deste Termo de Ajuste e, que, de alguma forma, a 
BAHIAGÁS, não disponha em seu estoque, deverão ser 
providenciados pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.

4.1.3.2. Todo o material disponibilizado pela BAHIAGÁS 
deverá ser ressarcido pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI 

mediante apresentação pela BAHIAGÁS ao MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI de notas de débito com os respectivos 
valores de cada material.

4.1.4. O suprimento do gás inerte NITROGÊNIO (N ), 2

necessário para inertização/reinertização e purga das redes 
de distribuição de gás natural, deve ser providenciado pela 
BAHIAGÁS, a ser ressarcido pelo MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.

4.2. A operação de liberação das redes de distribuição de gás 
natural para execução das atividades previstas no objeto 
desse Termo de Ajuste será de responsabilidade exclusiva 
da BAHIAGÁS. Entende-se por operação: a comunicação 
do período de interrupção de fornecimento de gás aos 
clientes com o bloqueio da rede de distribuição de gás 
natural, despressurização, acompanhamento da 
inertização, verificação do limite de explosividade, 
manutenção de clientes em operação durante a parada 
através de sistema de back-up, reinertização, pressurização 
e fiscalização dos serviços.

4.2.1. Os serviços descritos no objeto deverão ser 
executados nas datas acordadas junto à BAHIAGÁS, 
considerando a parada programada do principal cliente.

4.3. Os projetos das obras interferentes que forem 
aprovados deverão ser obedecidos rigorosamente, 
seguindo ainda as condições abaixo:

4.3.1. Os serviços deverão ser executados obedecendo o 
posicionamento das instalações da BAHIAGÁS, após a sua 
localização física pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e com o 
acompanhamento do empregado designado pela 
BAHIAGÁS ou por sua Contratada.

CLÁUSULA QUINTA – DOS CUSTOS (PAGAMENTOS)

5.1. Os custos operacionais relacionados ao serviço de 
desvio do duto (CLÁUSULA PRIMEIRA) e conforme itens 
4.1.1,  4.1.3  e  4.1.4 previstos  para a execução dos 
serviços,  objeto desse Termo de Ajuste são apresentados 
pela BAHIAGÁS, conforme planilha anexa, cabendo o 
ressarcimento pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, nos  
termos previstos nos referidos anexos. 

5.2. O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI responsabiliza-se, 
desde já e expressamente, pelo pagamento dos danos que, 
por si ou seus prepostos, vier a causar com relação ao 
serviço de escavação diretamente à BAHIAGÁS, bem como 
pelas correções dos danos/defeitos nas instalações, e, pelo 
pagamento de indenização e outras despesas a que a 
BAHIAGÁS tiver em razão dos danos sofridos por esta. 

5.3. O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI não será responsável 
pelo pagamento de lucros cessantes, danos indiretos ou 
consequentes, incluindo, mas não se limitando a perda de 
receita, perda de produção, custo de capital, perdas de 
contratos eventualmente sofridos, pela BAHIAGÁS e outros 
semelhantes.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADES
6.1. O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI será o único responsável 
por quaisquer acidentes de que possam ser vítimas seus 
empregados, prepostos ou terceiros por ela   contratados, 
no desempenho de tarefas relativas à escavação objeto do 
presente Termo de Ajuste, desde que tais acidentes sejam 
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exclusivamente causados durante a execução destes, seus 
empregados, prepostos ou terceiros que tenha contratado, 
responsabilizando-se ainda pelo cumprimento de todos os 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários a eles 
referentes.

6.2. No caso de determinação oriunda dos órgãos 
ambientais de polícia, Poder Público ou por decisão judicial, 
para a retirada acesso asfáltico da faixa da rede de 
distribuição de GÁS NATURAL e ramais de serviços sob 
responsabilidade da BAHIAGÁS, o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI adotará tal providência, no prazo a ela 
consignado, às suas expensas, de modo exclusivo, sem 
qualquer direito a indenizações ou retenções, sob qualquer 
título.

6.3. As despesas decorrentes da obtenção das licenças 
necessárias, assim como o pagamento dos tributos, taxas, 
tarifas, que incidirem sobre o presente Termo de Ajuste ou 
seu objeto, serão de exclusiva responsabilidade do 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, sem qualquer ônus à 
BAHIAGÁS. Os débitos fiscais que forem lançados em 
função do presente Termo de Ajuste, em nome da 
BAHIAGÁS, serão recolhidos pelo MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, nos respectivos prazos, ou pela BAHIAGÁS, 
quando ela assim o preferir, garantindo o imediato 
reembolso.

CLÁUSULA SETIMA – CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1. O presente Termo de Ajuste é feito por 60 (sessenta) 
dias após assinatura do presente instrumento, sem prejuízo 
dos serviços da BAHIAGÁS na área atingida por seu objeto, 
podendo ser prorrogado prazo determinado até que sejam 
encerradas as obras objeto do presente Termo de Ajuste.

7.2. O presente Termo é intransferível, não podendo ser 
cedido a quem quer que seja salvo mediante a prévia 
autorização, por escrito, da BAHIAGÁS.

7.3. Obrigam-se as partes signatárias ao fiel cumprimento 
das cláusulas e condições pactuadas neste Termo de 
Ajuste, elegendo, de comum acordo, o foro da Capital do 
Estado da Bahia, para dirimir as dúvidas oriundas de sua 
interpretação ou execução, renunciando a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de pleno acordo, assinam o presente Termo 
de Ajuste, em 3 (três) vias de igual teor e para um só efeito, 
na presença das testemunhas abaixo.

Salvador - Bahia, 23 de dezembro de 2020.

A COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DA BAHIA - 
BAHIAGÁS 

Luiz Raimundo Barreiros Gavazza  
Diretor Presidente 

                  
 Gabriela Damasceno Duarte
Diretora Técnica e Comercial

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
Prefeito 

ANEXO 1 - MEMORIAL DESCRITIVO

Esse memorial tem como objetivo descrever as 
atividades de execução do serviço de construção e 
montagem de trecho de tubulação AC DN 4'' para 
remanejamento de rede de gás localizada na caixa 
estrutural da rede de drenagem pluvial em Camaçari/Ba – 
RDGN Camaçari Interno I.

As atividades de engenharia devem ser executadas 
visando proteger a integridade do trecho de duto que está 
passando por dentro de uma caixa estrutural coletora de 
drenagem pluvial.

O Gasoduto se encontra em balanço e com possibilidade 
de danificar o revestimento, causando com perda de 
espessura devido à corrosão e consequentemente 
vazamento de gás natural neste mesmo ponto.

Segue descrição do escopo do serviço abaixo:

RDGN Camaçari Interno I:

o Levantamento de campo topográfico em campo para 
elaboração do croqui;

o  Pré-fabricação em canteiro de trecho de tubulação em 
AC, DN (retirada do material do almoxarifado Bahiagás, 
corte, soldagem, END, TH e revestimento com manta 
termocontráctil) de conforme croqui;

o  Fornecimento e instalação/remoção de raquetes em 
AC (acessórios de tubulação), conforme Instrução 
Operacional;

o Corte a frio de rede de gás natural despressurizada e 
inertizada pela Bahiagás;

o Montagem em campo do trecho de tubulação AC DN 4'', 
conforme croqui;

o  Serviço de soldagem e inspeção (END e Ultrassom);

o Serviço de recomposição de revestimento com manta 
termocontráctil e ensaio para verificação de 
descontinuidade pelo método Holiday Detector.

A fabricação e a execução de montagem do trecho do 
duto estão previstas para ocorrerem em 5 (cinco) dias.

ANEXO 2 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA 
DE DESVIO DA RDGN DN 4"
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CONTRATO N.º 0003/2021 

Contrato de prestação de serviços que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI através da SECRETARIA 
D E S E N V O LV I M E N TO  S O C I A L E  
CIDADANIA – SEDES e a empresa 
U N I V E R S A L  C O M E R C I O  E  
TRANSPORTES DE GÁS LTDA.

O Município de Camaçari, inscrito no CNPJ n.º 
14.109.763/0001-80 com sede na Rua Eixo Urbano 
Central nº 841, Centro, Camaçari - BA, representada 
neste ato pela Secretária de SEDES Srª. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA, brasileira, casada, portador da 
carteira de identidade n.º 4798384-10 SSP/BA, inscrito 
no cadastro de pessoas físicas sob n.º 641.149.295-68, 
doravante denominado contratante, UNIVERSAL 
COMERCIO E TRANSPORTES DE GÁS LTDA, com 
sede à AV. RIO BANDEIRA I, Nº 272-A,  Bairro: 
GRAVATA, Cidade: CAMAÇARI, Estado: BAHIA, Cep: 
42.807-740, Telefone (71) 3627-2755/ (71)99171-2505, 
inscrita no cadastro nacional de pessoas jurídicas do 
ministério da fazenda sob o n° 03.309.878/0001-00, 
representado neste ato pelo Sr DERALDO SANTOS 
LOPES FILHO , brasileiro, empresário, inscrito no 
Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 815.479.945-68, 
Carteira de Identidade n.° 9474286-31 SSP/BA, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada pelo despacho às fls. do processo 
administrativo n.º 00466.11.07.611.2020, decorrente 
de licitação na modalidade de Pregão Eletrônico 
(COMPEL)  n.º 0177/2020 para registro de preços, 
conforme Ata de Registro de Preços n.º 0652/2020 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 ELETRÔNICO n.º 0177/2020 
COMPEL e seus anexos;

b) Ata de Registro de Preços n.º 0652/2020

b) Proposta apresentada pela CONTRATADA. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente tem por objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento eventual de Gás GLP 
para botijão de 13 Kg através de Ticket, destinado aos 
usuários atendidos na da Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES do município de Camaçari, 
conforme Anexos 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. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO 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$ 328.288,80 
(TREZENTOS E VINTE E OITO MIL, DUZENTOS E 
OITENTA E OITO REIAS E OITENTA CENTAVOS), 
referente aos itens, 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. 

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 
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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 30 
(trinta) dias, contados a partir da data de recebimento da 
Nota de Empenho ou documento equivalente, ficando a 
empresa contratada na obrigatoriedade de atender 
essas solicitações no prazo estipulado, e deverão estar 
sempre em perfeitas condições de uso e limpeza. 

§ 2º O prazo deste contrato poderá ser aumentado ou 
reduzido mediante Termo Aditivo, obedecendo aos 
limites legais, do art. 57 e art. 65 da Lei Federal n.º 
8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL DE ENTREGA

(ELETRÔNICO) - COMPEL

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 

Os locais da entrega dos itens estão elencados no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital de PREGÃO N.º 
0177/2020 , independente 
de transcrição.

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 a s  
despesas com insumos, materiais, transporte, 
deslocamento e mão-de-obra, encargos trabalhistas, 
previdenciários e tributários decorrentes da execução do 
c o n t r a t o ,  c a b e n d o - l h e ,  a i n d a ,  a  i n t e i r a  
responsabilidade (civil e penal), por quaisquer danos a 
terceiros, provenientes de negligência resultante da 
prestação do serviço; 

f) A CONTRATADA deverá designar formalmente um 
preposto para representá-la administrativamente j u n t o  
ao órgão gestor deste contrato, durante o período de 
execução dos serviços, para exercer a supervisão e 
controle quanto ao cumprimento dos mesmos; 

g) Se o preposto indicado para atuar na supervisão e 
controle deste contrato,  f icar impedido de 
executar suas atividades seja qual for o motivo, a 
CONTRATADA deverá proceder da seguinte forma: 

g.1) informar imediatamente à CONTRATANTE, o fato 
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 d o s  
produtos, salvo na ocorrência de motivo de força maior, 
apurados na forma da legislação vigente, e desde que 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas do fato, ou da ordem 
expressa e escrita da CONTRATANTE. 

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

k) A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, os acréscimos ou s u p r e s s õ e s  
que se fizerem nos serviços, de até 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
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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 da fatura 
do fornecimento do produto/serviço; 

b) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que não tenha 
havido o cancelamento da nota de empenho ou 
documento correspondente: 10% a 15% sobre o valor da 
fatura do fornecimento do produto/serviço; 

c) superior a 30 (trinta) dias, nos casos em que haja o 
cancelamento da nota de empenho ou documento 
correspondente: 20% sobre o valor da fatura do 
fornecimento do produto/serviço. 

III. Suspensão nos prazos abaixo definidos: 

a) de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes 
em atraso, por mais de 15 (quinze) dias; 

b) de até 12 (doze) meses quando praticar ato ilícito 
visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da 
Administração Pública Municipal. 

IV. Suspensão de até 12 (doze) meses e multa sobre o 
valor global do contrato, a depender do prejuízo causado 
à Administração Pública Municipal, quando: 

a) não atender às condições estabelecidas no contrato: 
multa de 10% a 20%; 

b) paralisar execução do objeto contratado, sem justa 
causa e prévia comunicação à Administração: multa de 
10% a 20%; 

c) adulterar ou alterar características físicas do objeto 
contratado: multa de 20%; 

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, objeto 
contratado falsificado, furtado ou danificado: multa de 
20% e rescisão contratual; 

e) executar o objeto do contrato de forma que venha 
causar quaisquer danos à Contratante e/ou a terceiros: 
multa de 20%. 

§ 1º A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato 
com a Administração Pública Municipal esteja em vigor 
impedirá o mesmo de participar de outras licitações e 
contratações no âmbito do Município até o cumprimento 
da penalidade que lhe foi imposta. Declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública Municipal, por até 05 (cinco) anos, 
quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV desta Cláusula 
e/ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante 
a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da penalidade aplicada. 

§ 2º As multas aplicadas deverão ser pagas 
espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou 
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do 
fornecimento, após prévio processo administrativo, 
garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, 
cobradas judicialmente, a critério da Secretaria Municipal 
da Administração. 

§ 3º Caso o valor da multa seja superior ao valor da 
garantia prestada, o contratado responderá pela sua 
diferença, a qual será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, 
cobrada judicialmente. 

§ 4º A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 
demais penalidades, a depender do grau da infração 
cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à 
Administração Pública Municipal, não impedindo que a 
Administração rescinda unilateralmente o contrato. 

§ 5º As sanções previstas nesta Cláusula são de 
competência exclusiva do titular da Secretaria Municipal 
da Administração, permitida a delegação para a sanção 
prevista no inciso I, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas. 

§ 6º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa 
e o contraditório, contado da notificação administrativa à 
Contratada, sob pena de multa. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO, 
TRANSFERÊNCIA OU SUBCONTRATAÇÃO
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O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, 
transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, 
sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO 

Este contrato poderá ser rescindido: 

a) Por ato unilateral da Administração nos casos dos 
incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.o 
8.666/93; 

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a 
termo no processo de licitação, desde que haja 
conveniência para a Administração; e 

c) Judicialmente, nos termos da legislação. 

Parágrafo único - A rescisão deste contrato implicará 
retenção de créditos decorrentes da contratação, até o 
limite dos prejuízos causados a CONTRATANTE, bem 
como na assunção do objeto do contrato pela 
CONTRATANTE na forma que a mesma determinar.

C L Á U S U L A  D É C I M A  T E R C E I R A  -  D A S  
RESPONSABILIDADES

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer 
compromissos assumidos pela CONTRATADA com 
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como qualquer dano causado à 
CONTRATANTE ou a terceiros em decorrência de ato da 
CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou 
subordinados. 

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

§ 2º A CONTRATADA responderá por todos os danos e 
prejuízos decorrentes de paralisações no fornecimento 
dos produtos e/ou serviços, salvo na ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior, sem que haja culpa da 
CONTRATADA, devidamente apurados na forma da 
legis lação v igente,  quando comunicados à 
CONTRATANTE no prazo de até 48 (quarenta e oito) 
horas da ocorrência, ou por ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA FACULDADE DE 
EXIGIBILIDADE

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

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

E, por estarem assim justas e acordadas, firmam as 
partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de 
igual teor e forma, para que produza os efeitos jurídicos. 
Camaçari – Bahia, 15 de Janeiro de 2021.

.

RENOILDES SANTOS OLIVEIRA
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania 

/CONTRATANTE

UNIVERSAL COMERCIO E TRANSPORTES DE 
GÁS LTDA 

CONTRATADA

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

A Secretária da Fazenda do Município de Camaçari, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0214/2020 
(ELETRONICO) – COMPEL, cujo objeto é a 

PROMINENTE 
FORNECEDOR: GLOBAL PRINTER SERVIÇOS DE 
IMPRESSÃO EIRELI; LOTE 01: VALOR GLOBAL: R$ 

 (trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um 
reais e sessenta e seis centavos) DATA DA 
HOMOLOGAÇÃO: 11/01/2021. JOAQUIM JOSÉ BAHIA 
MENEZES.

                                                                                                  

EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO N.º 0001/2021. CONTRATADO: PRINTER 
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI, Pregão Eletrônico n.º 
0214/2020 – COMPEL. OBJETO:

VALOR GLOBAL: R$  (trinta e seis mil 
quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e seis 
centavos). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 2008; 
Elemento de Despesa: 33.90.30.00; Fonte: 01000000. DATA 
DA ASSINATURA: 11/01/2021. JOAQUIM JOSÉ BAHIA 
MENEZES.

Contratação de 
empresa para realizar os serviços de imposição de dados e 
c o n f e c ç ã o  d e  d o c u m e n t o s  r e f e r e n t e s  a o  
IPTU/TRSD/COSIP/2021, destinados a Secretaria da Fazenda 
do Município de Camaçari  -  Ba. 

 
36.491,66

; 

 

 Contratação de empresa 
para realizar os serviços de imposição de dados e confecção de 
documentos referentes ao IPTU/TRSD/COSIP/2021, 
destinados a Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari 
- Ba. 36.491,66
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