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TERMO   DE   RETIRRATIFICAÇÃO   DE   CESSÃO  
DE USO DE BEM PÚBLICO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM, COMO CEDENTE, O MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, E COMO CESSIONÁRIO A EMPRESA 
BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

Por este instrumento particular, como CEDENTE, o 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, pessoa jurídica de direito 
púb l ico  in te rno,  inscr i to  no  CNPJ sob nº  
14.109.763/0001-80, com sede na Rua Francisco 
Drumond, s/n, Centro Administrativo, Estado da Bahia, 
representado neste ato pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA, e, 
como CESSIONÁRIO a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS 
E SANEAMENTO S/A – EMBASA, sociedade de 
economia mista, vinculada à Secretaria de Infraestrutura 
Hídrica e Saneamento do Estado da Bahia, com sede na 
Avenida 4, nº 420, Centro Administrativo da Bahia – CAB, 
na forma de seu estatuto social pelo seu Diretor 
Presidente, ROGÉRIO COSTA CEDRAZ, e pelo Diretor 
de Gestão Corporativa, GERVÁSIO PRAZERES DE 
CARVALHO, consoante processo administrativo 
01848.22.09.151.2019, celebram o presente termo.

DO OBJETO E FINALIDADE

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto do presente 
termo de Retirratificação de Cessão de Uso, a título 
gratuito, as áreas a seguir indicadas, de propriedade da 
CEDENTE, com a finalidade de permitir ao 
CESSIONÁRIO a utilização destas para exclusivo fins de 
implantação  de Estações Elevatória de Esgoto, para 
ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de 
Arembepe, no Município de Camaçari.

  

PORTARIA Nº 093/2021 
 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, que lhe são conferidas pelo Decreto nº 
4220/2006, que delega competência a Secretaria da 
Administração, com fulcro no Art. 117 e seguintes da Lei 
Municipal nº 407 de 30 de agosto de 1998, Lei Municipal 
nº 1310 de 27 de dezembro de 2013, Lei Municipal nº 
1522 de 28 de dezembro de 2017, Parecer Normativo nº 
003/2017, Lei Municipal nº 1601/2019 de 18 de novembro 
de 2019 e Lei Municipal nº 1624/2020 de 27 de abril de 
2020,                                                          

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos autos do Processo Administrativo nº 836/2020

RESOLVE
 
RETIFICAR a portaria n° 2043/2020 de 01 de junho de 
2020, publicado no DOM n° 1489 de 26 de agosto de 
2020, o qual concedeu Licença Prêmio ao (a) servidor (a) 
ANGELITA DOS SANTOS, matricula 8112, ocupante do 
cargo de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR 
II, lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, 
Licença Prêmio pelo período de 03 (três) meses 
referente ao quinquênio aquisitivo de 01/05/2005 a 
30/04/2010 , onde se lê: 01/05/2005 a 30/04/2010, leia-
se: 01/05/2015 a 30/04/2020, a partir de 08 de Junho de 
2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 10 DE 
FEVEREIRO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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§1º A retificação ocorre na área do item 2 (Estação 
Elevatória de Esgoto – EE-AR5) da tabela acima e 
respectiva poligonal do Anexo Único, em virtude da 
modificação do projeto, conforme solicitação da 
CESSIONÁRIA datada de 18 de dezembro de 2020.

§2º As coordenadas geográficas encontram-se definidas 
no Anexo Único deste Termo.

§3º A presente cessão de uso não pode, sob hipótese 
nenhuma, ter outra destinação, sob pena de revogação 
da presente cessão.

§4º Em caso da obra atingir áreas particulares, deverá o 
Cessionário buscar junto ao particular a competente 
autorização para uso do solo.

CLÁUSULA SEGUNDA - O prazo de vigência do 
presente termo é de 20 (vinte) anos, contados a partir da 
assinatura, podendo, a critério da CEDENTE, ser 
prorrogado mediante termo aditivo, com prévia 
NOTIFICAÇÃO, por escrito, do CESSIONÁRIO a 
CEDENTE, com 60 (sessenta) dias de antecedência do 
termo final.

DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

CLÁUSULA TERCEIRA – São obrigações do 
CESSIONÁRIO:

a) utilizar a área de acordo com este termo e com as 
condições locais, atendendo a sua natureza e finalidade;

b) não ceder ou partilhar com terceiros os direitos 
advindos desta cessão; e

c) responsabilizar-se pelos danos causados em razão da 
utilização da área, bem assim por todas as despesas 
decorrentes da referida utilização.

Parágrafo único – A CEDENTE não indenizará 
nenhuma benfeitoria executada no imóvel, em qualquer 
tempo ou pretexto.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA QUARTA – O presente termo poderá ser 
rescindido a qualquer tempo por ato unilateral da 
CEDENTE, por interesse da Administração Pública, ou, 
independentemente de notificação ou interpelação 
judicial, sem que o CESSIONÁRIO tenha direito à 
indenização, quando deixar de cumprir as cláusulas e 
condições ora estabelecidas.

Parágrafo único – A rescisão do termo acarretará a 
imediata reversão do bem.

DO FORO

CLÁUSULA QUINTA – Fica eleito o Foro da Comarca de 
Camaçari, Estado da Bahia, como único competente 
para dirimir as dúvidas oriundas desta cessão.

E, por terem assim ajustado, assinam as partes este 
instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, para um só 
efeito, diante das testemunhas infrafirmadas.

Camaçari, 15 de janeiro de 2021.

Pela CEDENTE:

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO

Pelo CESSIONÁRIO:

ROGÉRIO COSTA CEDRAZ                           
GERVÁSIO PRAZERES DE CARVALHO

PRESIDENTE
DIRETOR DE GESTÃO CORPORATIVA

ANEXO ÚNICO - COORDENADAS GEOGRÁFICAS
(processo 01848.22.09.151.2019)
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RESOLUÇÃO Nº 01/2021
DE 10 DE JANEIRO DE 2021

O SECRETÁRIO DA FAZENDA, no uso de suas 
atribuições e observando as disposições estabelecidas 
no § 2º do artigo 7º e artigo 14 da Lei nº 1.351 de 26 de 
setembro de 2014,

RESOLVE

 Estabelecer a meta de incremento da arrecadação para 
o mês de Janeiro de 2021, correspondente às fontes de 
receitas próprias geridas pela SEFAZ.

A meta do referido mês fica definida em R$ 
18.626.816,00 ( Dezoito milhões seiscentos e vinte e 
seis mil e oitocentos e desseseis reais). O montante 
fixado decorre da aplicação dos parâmetros abaixo 
descritos:

1º - As receitas tributárias do ISS e ITIV, cujo critério de 
atualização captura os efeitos conjunturais da atividade 
econômica, serão atualizados utilizando-se o PIB de -
0,1% (zero vírgula um por cento negativo) referente ao 
último trimestre divulgado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE, na forma do § 2º do artigo 
7º da Lei 1.351/2014.

2º - Aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
– Especial – IPCA-E, acumulado no período de 
novembro de 2019 a outubro de 2020, no percentual de 
3,14% (três vírgula quatorze por cento), incidente sobre 
as receitas tributárias elencadas nos dispositivos 
supracitados;

3º – Majoração do IPTU em (quatorze vírgula 
setenta e sete por cento).

4º - Considerando o parágrafo único do artigo 14 da Lei 
1350/2014, que rege a eventual oscilação no ritmo da 
atividade econômica, calcula-se para este período uma 
diminuição da atividade econômica historicamente 
percebida ao longo do tempo em Camaçari, mesmo com 
o esforço de cobrança dos créditos constituídos, 
estimando-se assim um fator percentual de -10% ( 
menos dez por cento ) para composição do índice de 
esforço fazendário, haja vista as restrições de diversas 
atividades de serviços públicos e privados.

Gabinete do Secretário, em 10 de Janeiro de 2021.

Joaquim José Bahia Menezes 
Cadastro 830699
Secretário da Fazenda 

10,25% 

 
Sócrates Bento Souza Simões Filho 

Deives Pires Sampaio
Cadastro 62646

NOTA INFORMATIVA Nº 01/2021
Vacinação dos trabalhadores de saúde conforme 

Resolução CIB nº 16/2021

Considerando a Resolução CIB nº 16/2021 que aprova as 
recomendações aos prefeitos e secretários municipais de 
saúde para a vacinação contra Covid-19 em sua primeira 
fase; e

Considerando o quantitativo de doses liberadas pelo 
Ministério da Saúde (MS) e pela Secretaria de Saúde do 
Estado da Bahia - SESAB para o início da primeira etapa da 
campanha de vacinação no município;

A Secretaria de Saúde através da Diretoria de Vigilância à 
Saúde informa que nessa etapa foram contemplados 
aproximadamente 60% dos trabalhadores da saúde, de 
acordo com a estimativa desse público alvo informada pela 
SESAB. Os secretários de saúde estão orientados através da 
referida resolução, de que devem seguir a estratificação do 
grupo prioritário “trabalhadores da saúde” respeitando a 
ordem definida na referida resolução. 

Dessa forma, seguindo tais recomendações, foram vacinados 
com a 1ª dose 3596 trabalhadores de saúde. De acordo com a 
ordem prevista na Resolução CIB nº 16/2021, as próximas 
etapas incluem: 
1. Clínicas/ambulatórios de especialidades (odontologia, 
otorrino, infectologia, pneumologia); 
2.Profissionais envolvidos diretamente nos serviços 
funerários (transporte de cadáveres e sepultamento);
3.Clínica médica, biomédicas e similares; apoio 
administrativo, higienizadores e demais profissionais que 
atuam em laboratórios que realizam coleta e testagem 
COVID-19;
4.Profissionais dos serviços estratégicos de apoio para o 
combate a COVID-19: secretários de saúde, diretores, 
coordenadores, gerentes, auxiliares administrativos, 

Cadastro 62926
Gerência de Arrecadação Fiscal

Clivio Marcos Pinheiro Sady
Cadastro 8088
Auditor Fiscal

Auditor Fiscal

Liliane da Silva Ferreira
Cadastro 63332
Técnico Fazendário

Alisson Emanuel dos Santos
Cadastro 61013
Assistente de Secretário
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almoxarifes, trabalhadores da copa e fornecimento de 
alimentação, trabalhadores da conservação predial e 
trabalhadores da limpeza; 
5.Demais trabalhadores de saúde (profissionais liberais, 
estabelecimentos comerciais de saúde e outros locais que 
não tenham atividade assistencial direta a pacientes com 
COVID-19 ou suspeitos de COVID-19).

Os estabelecimentos de saúde devem enviar o nome da 
clínica, Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e 
Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES, 
além de relação nominal dos trabalhadores de saúde para o 
endereço de e-mail vacinacao.covid.camacari@gmail.com, 
em arquivo no formato Excel com as seguintes informações: 
nome completo do trabalhador, CPF, data de nascimento 
nome da mãe, função que exerce. Só serão vacinados os 
profissionais que estiverem com CNES ativo e 
atualizado.No ato da vacinação, os trabalhadores de saúde 
devem apresentar declaração (modelo anexo) devidamente 
assinada.  
Para os estabelecimentos de saúde que necessitam atualizar 
o CNES, devem buscar maiores informações da Diretoria de 
Regulação, Controle e Avaliação da SESAU, através do 
número 71 3644-8307 ou e-mail cnescamacari@gmail.com.  
Após a avaliação da relação nominal, os estabelecimentos 
receberão e-mail com informações do local e data da 
vacinação.
Para os profissionais envolvidos diretamente nos serviços 
funerários (transporte de cadáveres e sepultamento), as 
empresas devem enviar declaração devidamente assinada 
pelo empregador responsável legal, com dados de CNPJ e 
relação nominal contendo: nome completo do trabalhador, 
CPF, data de nascimento, nome da mãe e função que exerce.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

PORTARIA Nº016/2021
DE 19 DE FEVEREIRO 2021

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

RESOLVE

Art. 1º - EXCLUIR a servidora LIZ VANESSA SOUZA 
COUTINHO DE OLIVEIRA, matrícula nº 9950, 
enfermeira; anexo da Portaria nº 017/2013, de maio de 
2013, alterada pelas Portarias nº. 003/2014, de 01 de 
abril de 2014, Portaria nº 005/2015 de 01 de abril de 2015, 
Portaria nº 010/2015 de 04 de maio de 2015, Portaria nº. 
014/2015 de 01 de julho de 2015, Portaria nº. 022/2016 
de 15 de julho de 2016, Portaria nº 026/2016 de 01 de 
agosto de 2016, Portaria nº. 001/2017 de 02 de janeiro de 
2017, Portaria nº. 032/2017, de março de 2017, Portaria 
nº. 044/2017, de julho de 2017, Portaria nº. 055/2017, de 
17 de outubro de 2017, Portaria nº. 001/2018 de 08 de 
janeiro de 2018, Portaria nº. 003/2018 de 30 de janeiro de 
2018, Portaria 011/2018 de 06 de março de 2018, 
Portaria nº. 018/2018 de 13 de abril de 2018, Portaria nº. 
021/2018 de 06 de junho de 2018, Portaria nº 046/2018 
de 23 de outubro de 2018 e a Portaria nº. 050/2018 de 06 
de dezembro de 2018, Portaria nº. 009/2019 de 26 de 
abril de 2019, Portaria nº. 18 de 27 de junho de 2019, 
Portaria nº 023 de 23 de Julho de 2019, Portaria nº 028 de 
12 de Agosto de 2019, Portaria nº 033 de 23 de agosto de 
2019, Portaria nº. 034/2019, de 29 de agosto 2019, 
Portaria nº. 046/2019 de 11 de novembro 2019, Portaria 
nº.  049/2019 de novembro de 2019, Portaria nº.  
006/2020 de fevereiro de 2020, Portaria nº 018/2020 de 
16 de abril de 2020, Portaria nº 027/2020 de 08 de junho 
de 2020, Portaria nº 028/2020 de 23 de junho de 2020, 
Portaria nº 029 de 01 de julho de 2020 e Portaria nº 
032/2020 de 15 de julho de 2020 no qual relaciona os 
servidores efetivos para a função de supervisores nas 
Unidades de Saúde da Família do Município de 
Camaçari, conforme preceitua a Lei Municipal nº 
1.109/2010, e Decreto nº. 4925/2010 alterado pelo 
Decreto nº. 5126/2011.

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

COMUNIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI,  EM 19 DE FEVEREIRO 
DE 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE
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CONTRATO Nº 002/2021

Contrato de aquisição que entre si celebram 
a SECRETARIA DE SAÚDE do MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI e a empresa GROW 
QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

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

osede na Rua Francisco 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 
1 9 7 . 9 9 1 . 9 5 5 - 0 0 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d o  
C O N T R A T A N T E  e  G R O W  Q U I M I C A  E  
FARMACÊUTICA LTDA, com sede à AV. VITÓRIA 
ROSSI MARTINI, Nº 668, INDAIATUBA - SP, CEP: 
13.347-613, telefone (19) 3935-9696, inscrita no 
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda sob o n° 10.842.256/0001-08, representada 
neste ato pelo Srº. CLEBER LUCIANO BARRIL,  inscrito 
no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 264.424.678-48, 
doravante denominada CONTRATADA, cuja celebração 
foi autorizada no processo administrativo n.º 
01437.11.07.611.2019  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 cláusula que se anunciam a 
seguir e do qual ficam fazendo parte integrante, 
independente de transcrição, os documentos:

a) Processo Administrativo nº 01437.11.07.611.2019;
b) Edital de PREGÃO N° 0223/2019 (ELETRÔNICO) – 
COMPEL e anexos;
c) Proposta de Preço
d) Ata de Registro de Preços n.º 0065/2020

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de 
ortoftaldeido e fita teste, para atender as Unidades de 
Saúde do município, conforme Anexo I do Edital da 
licitação, proposta da CONTRATADA e Ata de Registro 
de Preços 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

As despesas decorrentes do presente contrato correrão 
à conta da seguinte dotação orçamentária: 

ELIAS 
NATAN MORAES DIAS

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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E PREÇO

O valor deste contrato é R$ 44.450,00 (Quarenta e quatro mil 

quatrocentos e cinquenta reais), fixo e irreajustável, inclusos 

todos os custos e despesas decorrentes de transporte 

CIF/Camaçari, seguros, tributos, contribuições fiscais, 

parafiscais, emolumentos e custos de qualquer natureza.

C L Á U S U L A Q U A R TA –  C O N D I Ç Õ E S  D E  

PAGAMENTO

§ 1º 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 
e x i g í v e i s  e  d e v i d a m e n t e  a t e s t a d o s  p e l o  
Servidor/Comissão de Recebimento.

§ 2º Na ocorrência de necessidade de providências 
complementares por parte da CONTRATADA o decurso 
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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.

§ 3º O faturamento correspondente ao objeto contratado 
deverá ser apresentado pela CONTRATADA, através de 
Nota Fiscal, em duas vias, com os requisitos da lei 
vigente, dentro dos prazos estabelecidos na sua 
proposta, após assinatura do contrato ou por outros 
instrumentos hábeis, nas formas previstas no art. 62 da 
Lei 8.666/93 e recebimento Nota de Empenho.

§ 4º A entrega do material, por parte da CONTRATADA, 
para uma determinada unidade, não poderá estar 
vinculada a débitos de outras unidades, porventura 
existentes, sob pena de sanções previstas em lei.
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, contados apartir da data de recebimento da Nota de 
Empenho ou documento equivalente. 

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES

A CONTRATANTE e da CONTRATADA, deverão 
obedecer aos direitos e obrigações a seguir: 
§ 1º São Obrigações da CONTRATADA:

I. Cumprir, integralmente, sob pena de rescisão do 
presente Contrato todas as condições das cláusulas ora 
firmadas, do Termo de Referência Anexo I do Edital, da 
Proposta da CONTRATADA e da Ata de Registro de 
Preços que são partes integrantes independente de 
transcrição.

II. Entregar o(s) produto(s) no prazo e locais indicados na 
Cláusula Oitava deste Contrato, descrito(s) e 
especificado(s) na sua proposta, em perfeitas e 
absolutas condições de uso, inclusive quanto à sua 
qualidade e prazos de validade mediante conferência 
obrigatória pela CONTRATANTE.

III. Manter durante a execução do contrato todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação.

IV. Deverá garantir a qualidade do produto objeto do 
Contrato, quer seja de sua fabricação, ou venha de 
terceiros com etiqueta do fabricante, obrigando-se a 
entregar o produto isento de qualquer problema de 
fabricação, com a garantia de que compreenderão a 
substituição, parcial ou total, às suas expensas, inclusive 
transporte e outras despesas.  

V. Responder por todos os danos e prejuízos decorrentes 
de paralisações na execução do objeto deste Contrato, 
salvo na ocorrência de motivo de força maior, apurados 
na forma da legislação vigente, e desde que 
comunicados à CONTRATANTE no prazo de quarenta e 
oito horas do fato, ou da ordem expressa e escrita da 
CONTRATANTE.

VI. Cumprir e fazer cumprir todas as normas 
regulamentares sobre Medicina e Segurança do 
Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com 
equipamentos de proteção individual, quando for o caso.

VII. Apresentar durante a execução do contrato, 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.

VIII. Não utilizar este contrato, como garantia de qualquer 
operação financeira, a exemplo de empréstimos 
bancários ou descontos de duplicatas.
§ 2º São obrigações da CONTRATANTE:
I. Efetuar o pagamento no prazo fixado pela Cláusula 
Quarta deste Contrato.

II. Receber o objeto do contrato conforme descrito e 
especificado neste Contrato, na Ata de Registro de 
Preços e na Proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA - INCIDÊNCIAS FISCAIS

Os tributos, emolumentos, contribuições fiscais e 
parafiscais, custos e despesas que sejam devidos em 
decorrência direta ou indireta do presente contrato, serão 
de exclusiva responsabilidade do contribuinte, assim 
definido na Norma Tributária, neste caso, a 
CONTRATADA.

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

§ 2º Ficando comprovados, depois do negócio realizado 
e antes da entrega do objeto que a CONTRATADA 
acresceu indevidamente a seus preços valores 
correspondentes a quaisquer tributos não incidentes 
sobre a compra CONTRATADA, tais valores serão 
imediatamente excluídos, com a devolução ao 
MUNICÍPIO, do valor por ventura.

CLÁUSULA OITAVA – LOCAL DE ENTREGA

Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados 
na Autorização de Fornecimento de Materiais - AFM, 
restrito ao almoxarifado da SESAU, Rodovia BA 535, 
Quilômetro 13 e 14, s/n, Quadra 2, Lote 6, Via Parafuso, 
CEP 42.849-000.

CLÁUSULA NONA - ENTREGA E RECEBIMENTO DOS 
PRODUTOS

O compromisso de fornecimento só estará caracterizado 
mediante assinatura do contrato e recebimento da Nota 
de Empenho ou documento equivalente da unidade 
gestora da despesa.
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§ 1º Não poderão ser entregues produtos fora das 
especificações, sem rotulagem que obedeça a legislação 
em vigor e com marca diferente da constante na Ata de 
Registro de Preços.

§ 2º Os produtos serão recebidos pelos responsáveis 
pelo recebimento e inspeção, nas seguintes condições:

I. Provisoriamente, mediante recibo, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do material com a 
especificação, no prazo de até 10 (dez) dias contados do 
seu recebimento. Sendo constatados defeitos e 
divergências das especificações, o setor responsável 
recusará o recebimento, dando ciência dos motivos da 
recusa à contratada, que assumirá todas as despesas daí 
decorrentes, sem prejuízo das penalidades previstas na 
lei, devendo, no prazo de 10 (dez) dias contado a partir da 
notificação, repor o produto. Caso a verificação não seja 
procedida reputar-se-á como realizada dentro do prazo 
fixado.

II. Definitivamente, após o decurso do prazo de 
verificação que comprove a adequação do fornecimento, 
ou, no caso em que não haja por parte da contratante, 
qualquer manifestação até o prazo final do recebimento 
provisório.

§ 3º Considerar-se-á definitivo o recebimento do objeto 
do Contrato, caso não haja qualquer manifestação da 
contratante, até o prazo final do recebimento provisório.

§ 4º O recebimento provisório ou definitivo não exclui a 
responsabilidade da contratada pela perfeita execução, 
quanto à qualidade, correção e segurança do objeto 
contratado.

§ 5º Não será considerado entrega realizada para itens 
que tenham sido devolvidos por não atender as 
especificações e marcas definidas na Ata de Registro de 
Preços, ou, quantidades a menor ou a maior do que a 
solicitada.

§ 6º Correrá por conta da CONTRATADA, toda e qualquer 
despesa com ensaios, testes, laudos e demais provas 
exigidas por normas técnicas oficiais, para a perfeita 
execução do objeto deste instrumento.

§ 7º A Nota Fiscal de fornecimento deverá ser emitida em 
conformidade com as unidades de fornecimento 
indicadas na Ata de Registro de Preços e na proposta da 
CONTRATADA.

§ 8º A CONTRATADA é obrigada a corrigir, remover ou 
substituir, totalmente às suas expensas, os produtos em 
que se verificarem vícios ou desconformidades no total 
ou em parte com o objeto desta licitação, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, contadas a partir da hora da 
convocação, independente da aplicação das sansões 
previstas no Contrato.

§ 9º A CONTRATANTE não se responsabilizará pelos 
produtos no caso de descumprimento do prazo 
estabelecido no § 8º desta Cláusula. Podendo ser 
adotadas quaisquer medidas para desobstruir o 

almoxarifado do órgão solicitante, conforme cada caso. 

§ 10º A entrega deverá ser realizada por preposto da 
Contratada, devidamente uniformizados e identificados.

CLÁUSULA DÉCIMA - REVISÃO DE PREÇOS DO 
CONTRATO

A revisão dos preços registrados na hipótese de 
restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, nos casos previstos no art. 65, inciso II, alínea 
"d" da Lei 8.666/93, deverá ser realizada mediante 
comprovação oficial, fundamentada e aceita pela 
Administração Municipal. O pedido deverá ser dirigido 
para o órgão gerenciador do Registro de Preços. 

§ 1º A CONTRATADA deverá demonstrar de maneira 
clara a composição do preço de cada item constante de 
sua proposta, através de Planilha de Custos contendo: as 
parcelas relativas à mão-de-obra direta, demais insumos, 
encargos em geral, lucro e participação percentual em 
relação ao preço final. 

§ 2º A não apresentação da Planilha de Custos 
impossibilitará ao Órgão Gerenciador do Registro de 
Preços de proceder às futuras revisões, caso venha à 
CONTRATADA solicitar equilíbrio econômico-financeiro.
 
§ 3º A cada pedido de revisão de preço deverá a 
CONTRATADA comprovar e justificar as alterações 
havidas na planilha apresentada à época da elaboração 
da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

§ 4º No caso do detentor do Registro de Preços ser 
revendedor ou representante comercial, deverá 
demonstrar de maneira clara a composição do preço 
constante de sua proposta, com descrição das parcelas 
relativas ao valor de aquisição do produto com Notas 
Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e 
participação percentual de cada item em relação ao preço 
final (Planilha de Custos). 

§ 5º A critério da Administração Municipal poderá ser 
exigido da CONTRATADA lista de preço expedida pelos 
fabricantes, que conterão, obrigatoriamente, a data de 
início de sua vigência e numeração seqüencial, para 
instrução de pedidos de revisão de preços. 

§ 6º Na análise do pedido de revisão, dentre outros 
critérios, a Administração Municipal adotará, para 
verificação dos preços constantes dos demonstrativos 
que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre 
empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras 
e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria 
unidade ou por instituto de pesquisa, utilizando-se, 
também, de índices setoriais ou outros adotados pelo 
Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento 
ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com 
justificativa da escolha do critério e memória dos 
respectivos cálculos, para decisão da Administração no 
prazo de 30 (trinta) dias. 

§ 7º O percentual diferencial entre os preços de mercado 
vigente à época do julgamento da licitação, devidamente 
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apurado, e os propostos pela CONTRATADA, será 
mantido durante toda a vigência do registro. O percentual 
não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste 
econômico durante a vigência deste registro. 

§ 8º A revisão do preço, caso deferida, somente terá 
validade a partir da data da publicação da deliberação na 
imprensa oficial. 

§ 9º É vedado à CONTRATADA interromper o 
fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de 
revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às 
sanções previstas neste edital. 

§  10º  A rev i são  leva rá  em cons ide ração  
preponderantemente as normas legais federais, 
estaduais e municipais, que são soberanas previsões 
desta Cláusula Décima.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES E 
PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas 
responsabilidades contratuais, as quais prevalecerão até 
a vigência das garantias previstas na Legislação;

§ 1º A CONTRATADA ficará sujeita, em caso de 
inadimplemento de suas obrigações contratuais, às 
penalidades previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e no 
Decreto Municipal n.º 5742/2014 com alterações 
posteriores, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal.

§ 2º Ficará impedido de licitar e contratar com o 
município, sendo descredenciado do cadastramento de 
fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, e terá 
seu registro cancelado, além de sanções civis e 
criminais, sem prejuízo das multas previstas no edital e 
no contrato, após prévio processo administrativo 
garantido a ampla defesa e o contraditório, quando:

a) recusar-se a celebrar o instrumento contratual ou não 
retirar o instrumento equivalente, no prazo estabelecido 
pela administração, sem justificativa aceitável;

b) fraudar a execução do instrumento contratual;

c) for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a 
Administração pública;

d) cometer fraude fiscal.

§ 3º O contratado após regular apuração pelo 
descumprimento parcial ou total dos compromissos 
assumidos estará sujeito à aplicação das seguintes 
penalidades:
I. Advertência sempre que forem constatadas infrações 
leves.
II. Multa por atraso imotivado do fornecimento do 
produto, nos prazos abaixo definidos:

a) até 30 (trinta) dias: 0,3% ao dia, sobre o valor da fatura 
do fornecimento do produto;

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;

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.

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 especificações técnicas e os 
quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 
20%, sobre o valor global do contrato;

b) paralisar o fornecimento do produto, sem justa causa e 
prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 
20% sobre o valor global do contrato;

c) adulterar ou alterar as características: físicas, 
químicas ou biológicas do produto fornecido: multa de 
20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 
direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 
até cinco anos;

d) entregar, como em bom estado ou verdadeiro, produto 
falsificado, furtado, deteriorado ou danificado: multa de 
20% sobre o valor global do contrato e suspensão do 
direito de licitar e contratar com o município pelo prazo de 
até cinco anos;

e) entregar produto que cause dano à Administração ou a 
terceiros, devidamente comprovada: multa de até 20% 
sobre o valor global do contrato, independente das 
medidas civis, além de reparação do dano.

§ 4º 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.

§ 5º Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública Municipal, por até 5 (cinco) 
anos, quando o licitante incorrer por duas vezes nas 
suspensões elencadas nos incisos III e IV do §3º desta 
Cláusula e 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 
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contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e depois de decorrido o prazo da penalidade 
aplicada.

§ 6º 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.

§ 7º 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.

§ 8º Não será efetivado qualquer pagamento à 
CONTRATADA enquanto não efetuado o pagamento da 
multa devida.

§ 9º 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.

§ 10º 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 do §3º, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vistas.

§ 11º Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante 
no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após 
conclusão de processo administrativo, garantida a ampla 
defesa e o contraditório, contado da notificação 
administrativa à Contratada, sob pena de multa.

§ 12º O cancelamento do registro, assegurado o 
contraditório, é formalizado por despacho da autoridade 
competente do órgão gerenciador.

§ 13º O procedimento para aplicação de penalidade de 
advertência e multa relativas ao inadimplemento de 
obrigações contratuais é conduzido pela COPEC, sob a 
Coordenação de Materiais e Patrimônio, e a penalidade 
aplicada pelo titular da Secretaria Municipal da 
Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO 
CONTRATO

O Contrato será rescindido na forma dos artigos 16 e 17do 
Decreto n .º 5742/2014. Também poderá ser rescindido na 
forma dos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93, 
subsidiariamente, desde que conveniente aos interesses 
administrativos, sem que com isso, a CONTRATADA tenha 
direito a indenizações.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO

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

Camaçari, 13 de janeiro de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

GROW QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA
CONTRATADA

PORTARIA Nº 10 /2021
DE 15 DE FEVEREIRO 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,

RESOLVE

Art. 1º – Ficam designados GIRLENE DOS SANTOS 

CRELICK, cadastro nº 60981-8,   LENIEVERSON 

NASCIMENTO DE SANTANA, cadastro nº 7867, 

LUZIMAR ALVES BATISTA DE CARVALHO, cadastro 

nº 620604, EDMILSON SANTOS DO CARMO, cadastro 

nº 833443, FERNANDA NASSIFF NEVES CARNEIRO, 

cadastro n° 830491 e HOSANA SOUZA GONÇALVES, 

cadastro nº 60999, sob a presidência desta última, para 

comporem a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DO 

PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES 

E INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS PRIVADAS QUE 

SEJAM COMUNITÁRIAS, FILANTRÓPICAS E /OU 

CONFESSIONAIS, em observância ao Item 9 (do 

julgamento do credenciamento) do Edital de 

Credenciamento nº 0001/2021 – COMPEL, Processo nº 

00599.11.07.682.2020.

Art. 2º – Esta Portaria substitui a Portaria nº 02/2021, 

publicada no Diário Oficial nº 1580 de 15 de janeiro de 

2021.

Art.3º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 

publicação.
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PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI-BA, EM 15 DE 

FEVEREIRO DE 2021.

NEURILENE MARTINS RIBEIRO

SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 35/2021
DE 22 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre a aprovação da 
imp lan tação  do  Condomín io  
denominado 'CAMAÇARI PARK, 
situado na Avenida Jorge Amado, s/n, 
Jardim Limoeiro (Ponto Certo), Lote 
7V-A, Distrito Sede, Camaçari-BA, na 
forma que indica.

A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das competências que lhe foram 
atribuídas pelo Decreto Municipal de 02 de Janeiro de 
2021, publicado no Diário Oficial do Município em 
04.01.2021, e tendo em vista o que consta no Processo 
Administrativo nº 00773.22.09.324.2019, assim como as 
demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar o projeto de Urbanização Integrada 
denominado “CAMAÇARI PARK”, situado na Avenida 
Jorge Amado, s/n, Jardim Limoeiro (Ponto Certo), Lote 
7V-A, Distrito Sede, Camaçari-BA.

Art. 2° O projeto de Urbanização Integrada denominado 
"CAMAÇARI  PARK ”  com te r reno  to ta l  do  
empreendimento de 27.024,92 m² e as seguintes áreas e 
porcentagens:

a. Área Construída com 20.658,93 m² (vinte mil, 
seiscentos e cinquenta e oito metros e noventa e três 
centésimos de metro quadrados);

b. Área Ocupada com 4.658,19 m² (quatro mil, 
seiscentos e cinquenta e oito metros e dezenove 
centésimos de metro quadrados);

c. Área Permeável com 17.070,88 m² (dezessete mil, 
setenta metros e oitenta e oito centésimos de metro 
quadrados);

d. Área Verde de Uso Comum e Lazer com 5.457,49 m² 
(cinco mil, quatrocentos e cinquenta e sete metros e 
quarenta e nove centésimos de metro quadrados);

e. Área de Sistema Viário com 5.970,90 m² (cinco mil, 
novecentos e setenta metros e noventa centésimos de 
metro quadrados);

f. As Áreas Públicas e Comerciais foram estabelecidas 
na aprovação do projeto urbanístico denominado 
Residencial Terra Brasilis, em DECRETO Nº. 5836/2014 
DE 

12 DE NOVEMBRO DE 2014, situado na Avenida Interna 
do empreendimento Reserva dos Camassarys, a qual se 
interliga à Av. Jorge Amado, em área desmembrada do 
Lote 07, remanescente da área desmembrada da 
Fazenda Limoeiro, Ponto Certo, Camaçari – Bahia. entre 
empreendedor e Município.

Art. 3º- Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 4º  - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.

G A B I N E T E  D A  S E C R E T Á R I A  D E  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 
DE CAMAÇARI, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 05/2021
DE 04 DE JANEIRO DE 2021

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, CREA 
3000025588, cadastro 832905 para fiscalizar a 
Execução de obras de terraplanagem e drenagem na 
comunidade de Buri Satuba, no município de Camaçari, 
Bahia, conforme contrato 0394/2020.

Publique-se e cumpra-se.
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Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 04 de 
janeiro de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO 
N° 336/2020. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
C A M A Ç A R I .  C O N T R ATA D A :  A N I M A S E RV  
CONSULTORIA EMPREENDEDORA LTDA. DO 
OBJETO: Este termo tem por objeto a rescisão unilateral 
do contrato n° 336/2020, com fulcro no artigo 78, inciso 
III, c/c artigo 79, inciso I da lei n°8666/93, juntamente com 
a cláusula decima terceira – da Rescisão, do Instrumento 
Contratual. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:  Caso 
reste comprovada a prestação de serviços executados 
pela contratada, deve ser realizado o pagamento, por 
parte do MUNICÍPIO, dos serviços já realizados, 
devendo ser incluídos no valor a incidência de multas e 
penalidades eventualmente aplicadas. DA QUITAÇÃO 
DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES: Por força desta 
rescisão, o MUNICÍPIO e a CONTRATADA somente 
responderão por direitos e obrigações contratuais 
vigentes e concretizados até a data da rescisão 
contratual. DO DISTRATO:  Por força do presente termo 
de rescisão, o CONTRATANTE dá por rescindido 
unilateralmente o contrato acima referido. DA  
ASSINATURA: Camaçari – BA, 24 de fevereiro de 2021. 
JOSE GAMA NEVES. MUNICÍPIO.

TERMO DE APOSTILAMENTO Nº 0001/2021 DO 
CONTRATO Nº 0391/2020 ENTRE A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA 
LICIMASTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 
E PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALAR EIRELI.

A SECRETARIA DE SAÚDE do Município de 
Camaçari, inscrito no CNPJ nº 14.109.763/0001-80, com 
sede na Rua Francisco Drumond, s/n, Camaçari-Bahia, 
representado neste ato pelo secretário, Sr. Luiz Evandro 
Vargas Duplat, brasileiro, casado, portador do R.G nº 
00.756.860-66 SSP-BA, inscrito no CPF sob o nº 
1 3 3 . 1 4 6 . 7 0 5 - 5 9 ,  d o r a v a n t e  d e n o m i n a d a  
CONTRATANTE, resolve modificar unilateralmente o 
Contrato nº 0391/2020, conforme Processo nº 
0328/2020, que se regerá pela legislação pertinente, lei 
Federal nº 8.666/933, com as alterações introduzidas 
posteriormente e pelas cláusulas e condições seguintes: 

I N S T R U M E N T O  V I N C U L A N T E :  P r o c e s s o  
Administrativo nº 0328/2020 e Chamamento Público nº 
0006/2020.

OBJETO: AQUISIÇÃO 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-BA.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65, § 8º, da Lei 
Federal nº 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
nº 0001/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, acrescentando nova 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente:

Camaçari, 22 de Fevereiro de 2021.

ELIAS NATAN MORAIS DIAS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0449/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Luiz Evandro Vargas 
Duplat, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato 
nº 0449/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA 
e a empresa IBP COMÉRCIO LTDA, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 04.841.298/0001-13, cujo objeto é a 
contratação de empresa de locação de equipamentos de 
diagnóstico por imagem para as unidades de saúde do 
município de Camaçari-BA.

Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

Leia-se:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
As despesas para pagamento deste contrato correrão 
por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 
seguir especificada:
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EXTRATO DE CONTRATO/CONVÊNIO
E APOSTILAMENTOS



Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 

condições do Contrato nº 0449/2020.

Camaçari, 01 de outubro de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT
SECRETÁRIO DA SAÚDE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0450/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Luiz Evandro Vargas 
Duplat, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato 
nº 0450/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA 
e a empresa TI TELEMEDICINA INTEGRADA LTDA, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.648.064/0001-27, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de espirometria (prova de função 
pulmonar) e emissão de laudo do exame à distância, 
visando atender a demanda da Secretaria de Saúde do 
município de Camaçari-Bahia.

Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

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

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 

condições do Contrato nº 0450/2020.

Camaçari, 01 de outubro de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

SECRETÁRIO DA SAÚDE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0451/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Luiz Evandro Vargas 
Duplat, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato 
nº 0451/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA 
e a empresa ENDÓCRINO – CLINICA DE 
ASSISTÊNCIA AO DIABÉTICO E CARDIOLOGIA 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.029.693/0001-33, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada em 
prestação de serviços de emissão de laudo do exame 
Holter e MAPA, à distância, visando atender a demanda 
da Secretaria de Saúde do município de Camaçari-
Bahia.

Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 

orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 

vindouros.

Leia-se:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas para pagamento deste contrato correrão 

por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a 

seguir especificada:
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Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 

condições do Contrato nº 0451/2020.

Camaçari, 01 de outubro de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

SECRETÁRIO DA SAÚDE

TERMO DE RETI-RATIFICAÇÃO AO 
CONTRATO Nº 0486/2020

O MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, representado neste ato 
pelo Secretário da Saúde, Srº Luiz Evandro Vargas 
Duplat, no uso de suas atribuições, re-ratifica o Contrato 
nº 0486/2020, firmado entre o Município de Camaçari/BA 
e a empresa PRO EFICIÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇO 
DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E 
ODONTOLÓGICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF 
sob nº 07.443.166/001-21, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada em manutenção preventiva e 
corretiva com substituição/fornecimento de peças, 
p a r t e s ,  c o m p o n e n t e s  e  a c e s s ó r i o s  p a r a  
EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS da Secretaria 
Municipal de Saúde de Camaçari.

Onde se lê:
CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECURSO FINANCEIRO
Nos próximos exercícios, vigorarão as dotações 
orçamentárias que forem adotadas nos orçamentos 
vindouros.

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

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições do Contrato nº 0486/2020.

Camaçari, 17 de dezembro de 2020.

LUIZ EVANDRO VARGAS DUPLAT

SECRETÁRIO DA SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO

 
PREGÃO N.º 0040/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: 

. Acolhimento: 
09/03/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
09/03/2021, às 09h30min; Disputa: 09/03/2021, às 
11h00min. (Horário Brasília) Edital/Informações: 

. Tel.: (71) 3621-6776 – Vanuzia 
da Silva Guedes – Pregoeira.

 
PREGÃO N.º 042/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para Serviços de Transporte e 
Logística na Distribuição das Cestas de Páscoa e Peixes 
Congelados aos Beneficiários Cadastrados pelo Serviço 
Social da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania do Município de Camaçari/BA. Acolhimento: 
08/03/2021 a partir das 08h00min; Abertura: 
09/03/2021, às 09h00min; Disputa: 09/03/2021, às 
10h00min. (Horário Brasília).  Edital/Informações: 

.  Licitação n.º: 859011. Tel.: 
(71) 3621-6880. Aricele Guimaraes Machado Oliveira – 
Pregoeira da COMPEL.

AVISO DE ANULAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, 
oem conformidade com o disposto no art. 49, da Lei n  

8.666/93, resolve ANULAR o Pregão Eletrônico n.º 
0012/2021 – COMPEL, que tem como objeto o 

24/02/2021. HELDER ALMEIDA DE SOUZA.

Registro de Preços 
para aquisição de papel para ECG e mesa para ECG, 
para atender as Unidades de Pronto Atendimento da 
Secretaria de Saúde do município

www.licitacoes-e.com.br

 
PREGÃO N.º 0041/2021 (ELETRÔNICO) – COMPEL – 
AVISO DE ABERTURA. Objeto: Registro de preços para 
aquisição de eletrodoméstico (liquidificador doméstico 
2L / purificador de água fixação em parede / forno 
microondas 31L), para futuras contratações de acordo 
com a necessidade e conveniência da Administração 
Municipal de Camaçari. Acolhimento: 10/03/2021 a 
partir das 08h00min; Abertura: 11/03/2021, às 
09h00min; Disputa: 11/03/2021, às 10h00min. (Horário 
Brasília).  Edital/Informações: www.licitacoes-
e.com.br.  Licitação n.º: 858989. Tel.: (71) 3621-6665. 
Ana Carolina da Silva dos Santos – Pregoeira da 
COMPEL.

 

 

www.licitacoes-e.com.br

Registro 
de Preço para Aquisição de Material de Consumo (Copo 
Descartável 200 ml) para futuras contratações de acordo 
com conveniência da Administração Municipal de 
Camaçari. 
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DIRETORIA DE LICITAÇÃO E COMPRAS



 

AVISO DE RETIFICAÇÃO
 

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 
informa que na publicação da retificação da  Ata de 
registro de preços N.º 0556/2020 – PREGÃO Nº 
042/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no 
Diário Oficial do Município n.º 1608 do dia 24/02/2021- 
Pagina 14 de 21,

 

Onde se lê:

 Leia-se:

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

informa que na publicação da retificação da Ata de 

registro de preços N.º 0557/2020 – PREGÃO Nº 

042/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no 

Diário Oficial do Município n.º 1608 do dia 24/02/2021- 

Pagina 15 de 21,

 

Onde se lê:

 Leia-se:

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Central Permanente de Licitação – COMPEL 

informa que na publicação da retificação da Ata de 

registro de preços N.º 0558/2020 – PREGÃO Nº 

042/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL, veiculada no 

Diário Oficial do Município n.º 1608 do dia 24/02/2021- 

Pagina 16 de 21,

 

Onde se lê:

 Leia-se:

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO 
E CONFISSÃO DE DÉBITOS 

PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 
Nº 00362/2021)
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AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°0556/2020– PREGÃO N.º 
042/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – PREGÃO N.º 0189/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL 

 

AVISO DE RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 0558/2020– PREGÃO N.º 
042/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL 

 

IS
S

M INSTITUTO DE SEGURIDADE 
DO SERVIDOR MUNICIPAL

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO 
E CONFISSÃO DE DÉBITOS 

PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV 
Nº 00362/2021)

As partes acima identificadas firmam o presente Termo 

de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos 

Previdenciários com fundamento na Lei n° LEI N° 

1629/2020 DE 09 DE JULHO DE 2020 e em 

conformidade com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL - ISSM é CREDOR junto ao DEVEDOR 
Municípios de Camaçari da quantia de R$ 3.265.011,14 
(três milhões e duzentos e sessenta e cinco mil e onze 
reais e quatorze centavos), correspondentes aos valores 
de Suspensão - Portaria 14.816/2020 devidos e não 
repassados ao Regime Próprio de Previdência Social - 
RPPS dos servidores públicos, relativos ao período de 
07/2020 a 12/2020, cujo detalhamento encontra-se no 
Demonstrativo Consolidado do Parcelamento - DCP 
anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Camaçari 
confessa ser DEVEDOR do montante citado e 
compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer 
contestação quanto ao valor e procedência da dívida e 
assume integral responsabilidade pela exatidão do 



montante declarado e confessado, ficando, entretanto, 
ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer 
tempo, a existência de outras importâncias devidas e não 
incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao 
mesmo período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 3.265.011,14 (três milhões e duzentos 
e sessenta e cinco mil e onze reais e quatorze centavos), 
será pago em 60 (sessenta) parcelas mensais e 
sucessivas de R$ 54.416,85 (cinquenta e quatro mil e 
quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e cinco 
centavos) atualizadas de acordo com o disposto na 
Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 54.416,85 (cinquenta e 
quatro mil e quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e 
cinco centavos), vencerá em 26/02/2021 e as demais 
parcelas na mesma data dos meses posteriores, 
comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas 
nas datas fixadas, atualizadas conforme o critério 
determinado na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no 
orçamento de cada exercício financeiro, as verbas 
necessárias ao pagamento das parcelas e das 
contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste 
instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao 
CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos 
critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da 
inscrição em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão 
ao Ministério da Previdência Social todas as informações 
referentes ao presente acordo de parcelamento através 
dos documentos constantes nas normas que regem os 
Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA 
acumulado desde o mês do vencimento do débito até o 
mês anterior ao de sua consolidação em que tenha sido 
disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração 
e acrescidos de juros legais simples de 0,48% ao mês 
(zero vírgula quarenta e oito por cento ao mês), 
acumulados desde o mês do vencimento do débito até o 
mês anterior ao da consolidação, conforme Lei n° LEI N° 
1629/2020 DE 09 DE JULHO DE 2020.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas 
determinadas na Cláusula Segunda serão atualizadas 
pelo IPCA acumulado desde o mês

da consolidação dos débitos até o mês anterior ao do 
vencimento da respectiva parcela em que tenha sido 
disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração 

acrescido de juros legais simples de 0,44% ao mês (zero 
vírgula quarenta e quatro por cento ao mês), acumulados 
desde o mês da consolidação até o mês anterior ao do 
vencimento da respectiva parcela, visando manter o 
equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento 
de quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a 
data de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA 
acumulado desde o mês do vencimento até o mês 
anterior ao do pagamento da respectiva parcela em que 
tenha sido disponibilizado pelo órgão responsávelo por 
sua apuração e acréscimo de juros legais simples de 
0,44% ao mês (zero vírgula quarenta e quatro por cento 
ao mês), acumulados desde o mês do vencimento até o 
mês anterior ao do pagamento e multa de 2,00% (dois por 
cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM como garantia de pagamento dos 
valores:
a) das prestações acordadas neste termo de acordo de 
parcelamento e não pagas no seu vencimento, 
atualizadas na forma da cláusula terceira;
b) das contribuições previdenciárias não incluídas 
neste termo de acordo de parcelamento e não pagas no 
seu vencimento, devidamente atualizadas, na forma da 
legislação do ente.
A vinculação será formalizada por meio do fornecimento 
ao agente financeiro responsável pela liberação do FPM 
da "Autorização para Débito na Conta de Repasse do 
Fundo de Participação dos Municípios - FPM", conforme 
anexo a este termo, e deverá permanecer em vigor até a 
quitação integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo 
de parcelamento, independentemente de intimação, 
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 
quaisquer das seguintes situações: a) a infração de 
qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento 
de 3 (três) restações consecutivas ou alternadas; c) a 
ausência de repasse integral das contribuições devidas 
ao RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 
3 (três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo 
DEVEDOR importa em confissão definitiva e irretratável 
do débito, sem que isso implique em novação ou 
transação, configurando ainda, confissão extrajudicial, 
nos temos dos artigos 348, 353 e 354, do Código de 
Processo Civil, devendo o montante parcelado ser 
devidamente reconhecido e contabilizado pelo ente 
federativo como dívida fundada com a unidade gestora 
do RPPS.
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Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão 
de débitos previdenciários entrará em vigor na data de 
sua publicação. Cláusula 

Oitava - DO FORO
Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham 
surgir no decorrer da execução do presente termo, as 
partes, de comum acordo, elegem o foro de sua 
Comarca.

Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 
(duas) vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) 
testemunhas. 

Camaçari - BA / 04/01/2021

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO 
GUIMARÃES 

INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 
MUNICIPAL - ISSM 

Testemunhas

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 
CPF: 823.303.445-20
RG: 0840292007

ACACIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE 
CPF: 916.320.055-49
RG: 583496342

TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS 

(ACORDO CADPREV Nº 00363/2021)

As partes acima identificadas firmam o presente Termo de 
Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos 
Previdenciários com fundamento na Lei n° LEI N° 
1629/2020 DE 09 DE JULHO DE 2020 e em conformidade 
com as cláusulas e condições abaixo :

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL - ISSM é CREDOR junto ao DEVEDOR 

Municípios de Camaçari da quantia de R$ 69.353.729,78 

(sessenta e nove milhões e trezentos e cinquenta e três mil 

e setecentos e vinte e nove reais e setenta e oito centavos), 

correspondentes aos valores de Suspensão - Portaria 

14.816/2020 devidos e não repassados ao Regime Próprio 

de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos, 

relativos ao período de 03/2020 a 12/2020, cujo 

detalhamento encontra-se no Demonstrativo Consolidado 

do Parcelamento - DCP anexo.

Pelo presente instrumento o/a Municípios de Camaçari 

confessa ser DEVEDOR do montante citado e 

compromete-se a quitá-lo na forma aqui estabelecida.

O DEVEDOR renuncia expressamente a qualquer 

contestação quanto ao valor e procedência da dívida e 

assume integral responsabilidade pela exatidão do 

montante declarado e confessado, ficando, entretanto, 

ressalvado o direito do CREDOR de apurar, a qualquer 

tempo, a existência de outras importâncias devidas e não 

incluídas neste instrumento, ainda que relativas ao mesmo 

período.

Cláusula Segunda - DO PAGAMENTO

O montante de R$ 69.353.729,78 (sessenta e nove milhões 

e trezentos e cinquenta e três mil e setecentos e vinte e 
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nove reais e setenta e oito centavos), será pago em 60 

(sessenta) parcelas mensais e sucessivas de R$ 

1.155.895,50 (hum milhão e cento e cinquenta e cinco mil e 

oitocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) 

atualizadas de acordo com o disposto na Cláusula Terceira.

A primeira parcela, no valor R$ 1.155.895,50 (hum milhão e 

cento e cinquenta e cinco mil e oitocentos e noventa e cinco 

reais e cinquenta centavos), vencerá em 26/02/2021 e as 

demais parcelas na mesma data dos meses posteriores, 

comprometendo-se o DEVEDOR a pagar as parcelas nas 

datas fixadas, atualizadas conforme o critério determinado 

na Cláusula Terceira.

O DEVEDOR se obriga, também, a consignar no 

orçamento de cada exercício financeiro, as verbas 

necessárias ao pagamento das parcelas e das 

contribuições que vencerem após esta data.

A dívida objeto do parcelamento constante deste 
instrumento é definitiva e irretratável, assegurando ao 
CREDOR a cobrança judicial da dívida, atualizada pelos 
critérios fixados na Cláusula Terceira até a data da inscrição 
em Dívida Ativa.

Fica acordado que o DEVEDOR e o CREDOR prestarão ao 

Ministério da Previdência Social todas as informações 

referentes ao presente acordo de parcelamento através 

dos documentos constantes nas normas que regem os 

Regimes Próprios de Previdência Social.

Cláusula Terceira - DA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES

Os valores devidos foram atualizados pelo IPCA 

acumulado desde o mês do vencimento do débito até o mês 

anterior ao de sua consolidação em que tenha sido 

disponibilizado pelo órgão responsável por sua apuração e 

acrescidos de juros legais simples de 0,48% ao mês (zero 

vírgula quarenta e oito por cento ao mês), acumulados 

desde o mês do vencimento do débito até o mês anterior ao 

da consolidação, conforme Lei n° LEI N° 1629/2020 DE 09 

DE JULHO DE 2020.

Parágrafo primeiro - As parcelas vincendas determinadas 

na Cláusula Segunda serão atualizadas pelo IPCA 

acumulado desde o mês da consolidação dos débitos até o 

mês anterior ao do vencimento da respectiva parcela em 

que tenha sido disponibilizado pelo órgão responsável por 

sua apuração acrescido de juros legais simples de 0,44% 

ao mês (zero vírgula quarenta e quatro por cento ao mês), 

acumulados desde o mês da consolidação até o mês 

anterior ao do vencimento da respectiva parcela, visando 

manter o equilíbrio financeiro e atuarial.

Parágrafo segundo - Em caso de atraso no pagamento de 

quaisquer das parcelas, sobre o valor atualizado até a data 

de seu vencimento, incidirá atualização pelo IPCA 

acumulado desde o mês do vencimento até o mês anterior 

ao do pagamento da respectiva parcela em que tenha sido 

disponibilizado pelo órgão responsávelo por sua apuração 

e acréscimo de juros legais simples de 0,44% ao mês (zero 

vírgula quarenta e quatro por cento ao mês), acumulados 

desde o mês do vencimento até o mês anterior ao do 

pagamento e multa de 2,00% (dois por cento).

Cláusula Quarta: DA VINCULAÇÃO DO FPM

O DEVEDOR vincula o Fundo de Participação dos 
Municípios - FPM como garantia de pagamento dos 
valores:

a) das prestações acordadas neste termo de acordo de 
parcelamento e não pagas no seu vencimento, atualizadas 
na forma da cláusula terceira;

b) das contribuições previdenciárias não incluídas neste 

termo de acordo de parcelamento e não pagas no seu 

vencimento, devidamente atualizadas, na forma da 

legislação do ente.

A vinculação será formalizada por meio do fornecimento ao 

agente financeiro responsável pela liberação do FPM da 

"Autorização para Débito na Conta de Repasse do Fundo 

de Participação dos Municípios - FPM", conforme anexo a 

este termo, e deverá permanecer em vigor até a quitação 

integral do acordo de parcelamento.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

Constituem motivo para rescisão deste termo de acordo de 

parcelamento, independentemente de intimação, 

notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, 

quaisquer das seguintes situações: a) a infração de 

qualquer das cláusulas do termo; b) a falta de pagamento 

de 3 (três) restações consecutivas ou alternadas; c) a 

ausência de repasse integral das contribuições devidas ao 

RPPS, das competências a partir de abril de 2017, por 3 

(três) meses consecutivos ou alternados.

Cláusula Sexta - DA DEFINITIVIDADE

A assinatura do presente termo de acordo pelo DEVEDOR 

importa em confissão definitiva e irretratável do débito, sem 

que isso implique em novação ou transação, configurando 

ainda, confissão extrajudicial, nos temos dos artigos 348, 

353 e 354, do Código de Processo Civil, devendo o 

montante parcelado ser devidamente reconhecido e 

contabilizado pelo ente federativo como dívida fundada 

com a unidade gestora do RPPS.

Cláusula Sétima - DA PUBLICIDADE

O presente termo de acordo de parcelamento e confissão 
de débitos previdenciários entrará em vigor na data de 
sua publicação. 

Cláusula Oitava - DO FORO

Para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham 

surgir no decorrer da execução do presente termo, as 

partes, de comum acordo, elegem o foro de sua Comarca. 
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Para fins de direito, este instrumento é firmado em 2 (duas) 

vias de igual teor e forma e diante de 2 (duas) testemunhas. 

Camaçari - BA / 04/01/2021

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 

PEDRO JORGE VILLAS BOAS ALFREDO GUIMARÃES
INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR 

MUNICIPAL - ISSM

Testemunhas

RAFAEL DOS SANTOS FERREIRA
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 
CPF: 823.303.445-20
RG: 0840292007

ACACIA CHAVES REIS
CHEFE DE GABINETE 
CPF: 916.320.055-49
RG: 583496342

PORTARIA Nº 036/2021
DE 16 DE FEVEREIRO DE 2021

Nomear Servidor para o Exercício de 
Cargo de Provimento Comissionado e 
dá outras providências.

O  D I R E T O R  S U P E R I N T E N D E N T E  D A  
S U P E R I N T E N D Ê N C I A  D E  T R Â N S I T O  E  
TRANSPORTE PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, Estado da Bahia, no uso de suas 
atribuições legais, em especial das especificadas nos 
termos da lei Orgânica do Município de Camaçari, Lei 
nº407, de 30 de agosto de 1998; Lei nº 730, de 18 de maio 
de 2006; Lei nº758, de 31 de outubro de 2006; Lei nº 774, 
de 22 de janeiro de 2007; Lei nº 807, de 24 de julho de 
2007, Lei nº 1143; de 18 de março de 2011; Lei nº 1144, 
de 18 de março de 2011; Lei nº1271, de 24 de julho de 
2013;

Considerando o disposto no inciso I, do art. 9º. c/c o 
disposto no inciso II, do art. 11, da Lei Municipal nº. 407, 
de 30 de agosto de 1998 (Estatuto do Servidor 
Municipal).

RESOLVE

Art. 1º. NOMEAR o servidor LEANDRO DA SILVA 
PEREIRA para o cargo de GERENTE DE 
TRANSPORTES COLETIVOS, Símbolo GES-III, lotado 
na Diretoria Técnica de Transporte Público da 
Superintendência de Trânsito e Transporte Público.

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data da sua 
publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de 
fevereiro de 2021.

GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, EM 16 DE FEVEREIRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
Diretor Superintendente

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  
SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
PÚBLICO – STT, DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, 
Estado da Bahia, no uso das suas atribuições legais, faz 
saber o resultado da apreciação das defesas das 
autuações interpostas, conforme o disposto no art. 281 
da Lei 9.503/97 (CTB) e art. 9º da Resolução nº 619/2016 
do CONTRAN.
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GABINETE DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 15 DE FEVEREIRO DE 2021.

ALFREDO BRAGA DE CASTRO
DIRETOR SUPERINTENDENTE 

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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