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pagamento das obrigações financeiras 
decorrentes do contrato celebrado. 

§ 4° Fica o Poder Executivo obrigado a 
promover o empenho e consignação das 
despesas nos montantes necessários à 
amort ização da dívida nos prazos 
contratualmente estipulados, para cada um 
dos exercícios financeiros em que se efetuar 
as amortizações do principal, juros e 
encargos da dívida, até o seu pagamento 
final.

§ 5° Para pagamento do principal, juros, 
tarifas bancárias e outros encargos da 
operação de crédito, fica a Caixa Econômica 
Federal autorizada a debitar na conta 
corrente mantida em sua agência, a ser 
indicada no contrato, onde são efetuados os 
créditos dos recursos do Município, nos 
montantes necessários à amortização e 
pagamento final da dívida.”

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, BAHIA, EM 30 DE ABRIL DE 2021.

ANTONIO ELINALDO ARAUJO DA SILVA
PREFEITO

DECRETO Nº 7518/2021
DE 22 DE ABRIL DE 2021 

Altera a composição do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do 
Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari (ISSM) para o 
quadriênio 2019/2022.

O Prefeito Municipal de Camaçari, usando da atribuição 
legal que lhe é conferida no art. 82, §4º e §6º da Lei 
Complementar 1644 de 07 de dezembro de 2020;

LEI N° 1662/2021
DE 30 DE ABRIL DE 2021

Altera a Lei n° 1.581, de 12 de junho de 
2019, para dispor sobre a autorização do 
Poder Executivo à contratação da 
operação de crédito à que se refere, com 
a garantia da União e em conformidade 
com as alterações promovidas pela EC 
nº 109, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAÇARI, ESTADO 
DA BAHIA,  no uso de suas atribuições legais decreta a 
seguinte Lei:

Art. 1° Fica incluído o art. 2º-A à Lei Municipal nº 1.581, de 
12 de junho de 2019, com a seguinte redação:

Art. 2º- A Fica, ainda, o Poder Executivo 
autorizado a contratar a operação de crédito 
com a garantia da União, nos seguintes 
termos:

§ 1º Para garantia do principal e encargos da 
operação de crédito, fica o Poder Executivo 
autorizado a vincular, como contragarantia à 
garantia da União, à operação de crédito de 
que trata esta Lei, em caráter irrevogável e 
irretratável, a modo “pro solvendo”, as 
receitas a que se referem os artigos 158 e 
159, inciso I, alíneas “b”, “d” e “e”, 
complementadas pelas receitas tributárias 
estabelecidas no artigo 156, nos termos do § 
4º do art. 167, todos da Constituição Federal, 
bem como outras garantias admitidas em 
direito.

§ 2° Para a efetivação da vinculação em 
contragarantia dos recursos previstos no 
parágrafo primeiro deste artigo, fica a Caixa 
Econômica Federal autorizada a transferir os 
recursos vinculados nos montantes 
necessários à amortização da dívida nos 
prazos contratualmente estipulados.

§ 3° Na hipótese de insuficiência dos recursos 
previstos no parágrafo primeiro deste artigo, 
fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
vincular, mediante prévia aceitação da 
CAIXA, outros recursos para assegurar o 

LEI

DECRETO



CONSIDERANDO a nomeação de membros para o 
Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (ISSM) 
para o quadriênio 2019/2022 realizada pelo Decreto n. 
7109/2019 e alterada pelo Decreto n. 7373/2020;

CONSIDERANDO, ainda, as alterações legislativas 
realizadas pela Lei Complementar 1644 de 07 de 
dezembro de 2020 que reduziu a composição do 
Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (ISSM)

DECRETA

Art. 1º Fica alterada a composição do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (ISSM), 
prevista no Decreto Municipal nº 7109/2019, publicada no 
DOME nº 1204, de 10 de julho de 2019, substituindo-se, a 
pedido, ambos os conselheiros representantes dos 
servidores do Poder Executivo (titular e suplente),  
Sras. Kelly Lago Santos Farias e Nara Anicacio 
Calazans, que deixam de exercer tais funções a partir 
desta data, sendo designadas para as mesmas funções 
as servidoras Sara de Andrade Santos, matrícula 6055-
9 (titular) e Janete da Silva Freitas, matrícula 6074-9 
(suplente).

Art. 2º Fica, ainda, alterada a composição do Conselho 
Administrativo e Previdenciário do Instituto de 
Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari (ISSM), 
prevista no Decreto Municipal nº 7109/2019, publicada no 
DOME nº 1204, de 10 de julho de 2019, substituindo-se, a 
pedido, o conselheiro titular representante dos 
servidores aposentados e pensionistas, Sr. Péricles 
Almeida da Silva, que deixa de exercer tais funções a 
partir desta data, sendo designado para a mesma função 
o Sr.  José Carlos Conceição Carmo (matrícula 1444-
0).
Art. 3º Em razão das alterações legislativas realizadas 
pela Lei Complementar 1644 de 07 de dezembro de 2020 
que reduziu a composição do Conselho Administrativo e 
Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor 
Municipal de Camaçari (ISSM) fica alterada a redação do 
art. 2º do Decreto Municipal nº 7109/2019, publicada no 
DOME nº 1204, de 10 de julho de 2019 que passa a ter o 
seguinte teor:

Art. 4º O Conselho Administrativo e Previdenciário será 
composto ainda pelo Secretário de Administração e pelo 
Secretário da Fazenda, sendo estes membros natos do 
Conselho, que poderão se fazer substituir pelos seus 
respectivos Subsecretários.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua 
publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI, EM 22 DE ABRIL DE 2021.

ANTÔNIO ELINALDO ARAÚJO DA SILVA
PREFEITO 

PORTARIA Nº 00033/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e, 
CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  
02010.11.02.904.2020,

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ANA MARIA MARANHÃO 

DE SOUZA AQUINO, matricula nº 63979, ocupante do 
cargo de prov imento efet ivo/estatutár io  de  

PROFESSOR, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 

31 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00066/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 
atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 
04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 
2008 que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e 
vencimentos dos servidores públicos do quadro de 
provimento efetivo da administração direta e magistério 
do município de Camaçari e Decreto Municipal nº 4742 de 
09 de abril de 2009, que regulamenta a promoção 
funcional e, CONSIDERANDO o preenchimento dos 
requisitos legais para a concessão do benefício conforme 
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comprovação nos autos do Processo Administrativo nº 
01802.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) EDILEUZA PEREIRA 
DAS NEVES, matricula nº 61125, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 
(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 
NÍVEL II, com data retroativa a 17 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00068/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  nº  
00955.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) UBIRAILZA MOURA 
COSTA, matricula nº 828997, ocupante do cargo de 
provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 
(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 
NÍVEL II, com data retroativa a  27 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00072/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00846.11.02.904.2020,

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JUCINALVA PINTO 

PERUNA, matricula nº 7472, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 

NÍVELI I, com data retroativa a 18 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00073/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação nos 

autos do Processo Administrativo nº 00830.11.02.904.2020,
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 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) LEILA CRISTINA REIS 

RIBEIRO, matricula nº 64048, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 

NÍVELI I, com data retroativa a  17 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00074/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 
uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 
Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 
873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 
carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 
do quadro de provimento efetivo da administração direta 
e magistério do município de Camaçari e Decreto 
Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 
regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 
para a concessão do benefício conforme comprovação 
nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00792.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ALINE SOUZA, matricula 

nº 63977, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL 

II, com data retroativa a 16 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00077/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00570.11.02.904.2020,

RESOLVE 

PROMOVER o (a) servidor (a) FLAVIA FERNANDA 

NORMANDO VELASCO, matricula nº 9124, ocupante do 
cargo de provimento efet ivo/estatutár io de 

PROFESSOR, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 

03 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

PORTARIA Nº 00079/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 
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Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00660.1.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) MARCIO DA ROCHA 

TEIXEIRA, matricula nº 61900, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 

NÍVELI I, com data retroativa a0 9 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO  

PORTARIA Nº 00083/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro na Lei Municipal nº 874 de 04 

de abril de 2008, Lei Municipal nº 873 de 04 de abril de 2008 

que dispõe sobre o plano de carreira, cargos e vencimentos 

dos servidores públicos do quadro de provimento efetivo da 

administração direta e magistério do município de Camaçari 

e Decreto Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e, 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação nos 

autos do Processo Administrativo nº 00600.11.02.904.2020,

  RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) EDNA BRAGA DOS 

SANTOS, matricula nº 62802, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado (a) 

na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL 

II, com data retroativa a  04 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00084/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00591.11.02.904.2020,

 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) LAIS SAMPAIO DE 

ALMEIDA, matricula nº 63806, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 

NÍVELI I, com data retroativa a  04 DE MARÇO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 
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PORTARIA Nº 00085/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e, 

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

00575.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a)  MAIARA FERNANDES 

DE CARVALHO, matricula nº 63897, ocupante do cargo 

de provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, 

lotado (a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL 

I para NÍVEL II, com data retroativa a 03 DE MARÇO DE 

2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00088/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01970.11.02.904.2020,

RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) INARACI DE SANTANA 

RAMOS, matricula nº 828998, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de COORDENADOR 

PEDAGOGICO, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 

31 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00091/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01919.11.02.904.2020,
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 RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ELAINE SILVA FERRARI, 

matricula nº 8522, ocupante do cargo de provimento 

efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado (a) na 

Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL 

II, com data retroativa a  28 DE AGOSTO DE 2020. 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 

2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00092/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01892.11.02.904.2020,

                                    RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) JUCILENE DO VALE 

VIANA, matricula nº 62714, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de PROFESSOR, lotado 

(a) na Secretaria da Educação - SEDUC, de NÍVEL I para 

NÍVELI I, com data retroativa a  25 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

PORTARIA Nº 00093/2021
 DE 05 DE MARÇO DE 2021

O SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei 

Municipal nº 874 de 04 de abril de 2008, Lei Municipal nº 

873 de 04 de abril de 2008 que dispõe sobre o plano de 

carreira, cargos e vencimentos dos servidores públicos 

do quadro de provimento efetivo da administração direta 

e magistério do município de Camaçari e Decreto 

Municipal nº 4742 de 09 de abril de 2009, que 

regulamenta a promoção funcional e,

CONSIDERANDO o preenchimento dos requisitos legais 

para a concessão do benefício conforme comprovação 

nos  au tos  do  Processo  Admin is t ra t i vo  n º  

01884.11.02.904.2020,

                             RESOLVE

PROMOVER o (a) servidor (a) ADEMILDES TEIXEIRA 

PEREIRA, matricula nº 828972, ocupante do cargo de 

provimento efetivo/estatutário de COORDENADOR 

PEDAGOGICO, lotado (a) na Secretaria da Educação - 

SEDUC, de NÍVEL I para NÍVEL II, com data retroativa a 

24 DE AGOSTO DE 2020.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 05 DE MARÇO DE 
2021.

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

NEURILENE MARTINS RIBEIRO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 
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PORTARIA Nº 043/2021
DE 28 DE ABRIL DE 2021

O SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE 

CAMAÇARI, ESTADO DA BAHIA, no uso das 

atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do 

Município,

RESOLVE

Art. 1º. Designar os servidores DIONE SILVA HOMEM, 

cadastro n.º 61329 e DIOGENES DE MATOS CARVALHO 

JUNIOR, cadastro 830377, e SERGIO HENRIQUE WEBER 

QUEIROZ, cadastro nº 63968, sob a gestão do primeiro, 

pa ra  compor  a  COMISSÃO DE GESTÃO E 

ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

PELA INFINITI TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

, para atestar e certificar a execução e 

recebimento dos serviços prestados no CONTRATO Nº 

0461/2019, que tem como objeto fornecimento de uma 

plataforma de aceleração de receitas tributárias, a ser 

integrada aos sistemas que compõem o parque de soluções 

voltado à gestão tributária da Prefeitura Municipal de 

Camaçari, com o objetivo de ampliar a arrecadação através 

de ações e campanhas geradas a a partir de dados das 

bases legadas. 

Art. 3º. Esta comissão atestará notas fiscais e acompanhará 

o cumprimento das cláusulas contratuais.

Art. 4º. O mandato desta comissão terá vigência por 12 

(doze) meses.

Art. 5º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua 

publicação, com efeitos retroativos a 02 de janeiro de 2021.
 

GABINETE DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 

MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, EM 28 DE  ABRIL DE 2021.

JOAQUIM JOSÉ BAHIA MENEZES
SECRETÁRIO DA FAZENDA

07.973.376/0002-02

Art. 2º. O colegiado deverá adotar as providências 

necessárias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por 

parâmetro os resultados previstos no contrato, em 

observância ao cumprimento das regras previstas no 

instrumento contratual. 

CONTRATO Nº 0047/2021

Contrato de AQUISIÇÃO que celebram 
entre si o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e a 
C A R D I O S E R V I C E  C O M É R C I O  
INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA.

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

oRua 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 197.991.955-
00, doravante denominado CONTRATANTE e 
CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS LTDA, com sede na Avenida Antônio Carlos 
Magalhães, 4009, Ed. Empaire Center, sala 205, Parque 
Bela Vista, Salvador – BA, CEP.40.280-000, E-MAIL: 
vendas@cardioservice.com.br, TELEFONE (71) 3431-
1060, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 
do Ministério da Fazenda sob o n° 13.434.626/0001-58 
representada neste ato por Cristian José Deslile, inscrito 
no CPF sob n.º 344.571.005-87, doravante denominada 
CONTRATADA, perante as testemunhas adiante 
firmadas, resolvem pactuar o presente Contrato, cuja 
celebração foi autorizada pelo despacho do processo 
administrativo n.º 01397.11.07.611.2019  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 01397.11.07.611.2019;

b) Edital de PREGÃO N° 0252/2019 (ELETRÔNICO) – 

COMPEL e anexos;

c) Proposta de Preço apresentada em 13/02/2020

d) Ata de Registro de Preços n.º 0194/2020. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto o aquisição de pilhas e 
baterias, para atender as Unidades da Rede Municipal de 
saúde, 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 

ELIAS NATAN 
MORAES DIAS
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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.

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

CLÁUSULA TERCEIRA – ESPECIFICAÇÕES E 
PREÇO

O valor deste contrato é R$ 15.560,00 (Quinze mil 
quinhentos e sessenta reais), fixo e irreajustável, 
inclusos todos os custos e despesas decorrentes de 
t ransporte CIF/Camaçar i ,  seguros,  t r ibutos,  
contribuições fiscais, parafiscais, emolumentos e custos 
de qualquer natureza.

CLÁUSULA QUARTA – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1º O pagamento será realizado pela unidade 
compradora, no prazo de até 20 (vinte) 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 
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 08 (OITO) MESES 
contados a partir da sua assinatura. 

§ 1º ENTREGA: A entrega será realizada em até 10 
(dez) dias, contados a partir 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, documenUNtos que comprovem estar 
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações 
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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.

§ 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
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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 sequencial, 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 
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 isão  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;
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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 
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 
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decorrentes do cumprimento deste Termo de 
Compromisso de Fornecimento, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Camaçari, 07 de abril de 2021.

ELIAS NATAN MORAES DIAS
CONTRATANTE

CARDIOSERVICE COMÉRCIO INDÚSTRIA E 
SERVIÇOS LTDA

CONTRATADA

PORTARIA N° 049 /2021
31 DE MARÇO  DE 2021
    
D i spõe  sob re  a  ap rovação   de  
amembramento de  05 (cinco) áreas 
designadas pelo LOTE 14 , LOTE 15, LOTE 
16 e LOTE  17 e LOTE  18 situados na 
Quadra11 do Loteamento denominado 
Fonte das Pedras em Arembepe, Distrito de 
Abrantes, Camaçari-Bahia, com cada lote 
com área de 250,00m² totalizando em uma 
área de 1.250,00m² , 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 Diário Oficial nº 1574, de 04 janeiro de 
2021 e tendo em vista o que consta nos Processos 
Administrativos nº 01499.22.09.836.2020, assim como 
as demais disposições de Direito pertinentes.

RESOLVE

Art. 1° - Aprovar o amembramento de 05 (cinco) áreas 
designadas pelo LOTE 14 , LOTE 15, LOTE 16 e LOTE  
17 e LOTE  18 situado no Loteamento denominado Fonte 
das Pedras, estando o lote 14 sob matrícula de n° 
37.184, o lote 15 sob matrícula de n° 37.191, o lote 16 
sob matrícula de n° 37.183, o lote 17 sob matrícula de n° 
37.224 e o lote 18 sob matrícula de n°37.185, totalizando 
em uma área de 1.250,00m². 

Parágrafo único – As áreas ora amembradas são de 
propr iedade de SANDE CONSTRUÇÕES E 
INCORPORAÇÕES LTDA ME , pessoa jurídica de 
direiro privado, com sede na Rua Carlos Drumont de 
Andrade, n° 166, Edifício Shopping Farol I, Loja 23, 
Itapuã, Salvador, Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
02.537.448/0001-74, representada na forma do seu 
Contrato Social.

Art. 2° - A situação atual das áreas estão assim descritas:

LOTE 14

LIMITES e CONFRONTANTES: Para o inicio da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado  ( “pon to  P-0  ou  vé r t i ce  V1” ) ,  
georreferenciado pelo sistema DATUM de coordenadas 
UTM, (E= 588094.89 N= 8589040.16), implantado em 
um dos cantos do terreno de onde faz divisa com o lote 
nº13 e com a rua 17 visando o norte magnético (“NM 
0°00'00”), dai com azimute de 307°16'12” com distancia 
de 10,00m (dez metros),  encontramos o vértice V2 de 
coordenadas UTM (E= 588086.93     N=8589046.22), 
confrontando-se nesse trecho com a rua 17, dai com 
azimute de 37°16'12" e com distancia de 25,00m(vinte e 
cinco metros), encontramos o vértice  V11 de 
coordenadas UTM (  E= 588102.07  N= 8589066.11), 
confrontando-se nesse trecho com o lote 15 á ser 
amembrado, dai com azimute de 127°16'12" com 
distancia de 10,00m (dez metros), encontramos o vértice 
V12 de coordenadas UTM (E= 588110.02      N= 
8589060.06), confrontando-se nesse trecho com a rua 18 
( rua projetada e não executada), dai com azimute de 
217°16'12" com distancia de 25,00m (vinte e cinco 
metros), encontramos o vértice V1 de coordenadas UTM 
(E= 588094.89     N= 8589040.16), confrontando-se 
nesse trecho com o lote 13, fechando-se o polígono com 
perímetro de 70,00m e área de 250.00m².

LOTE Nº 15

LIMITES e CONFRONTANTES: Para o inicio da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado  ( “pon to  P-0  ou  vé r t i ce  V2” ) ,  
georreferenciado pelo sistema DATUM de coordenadas 
UTM, (E= 588086.93     N= 8589046.22), implantado em 
um dos cantos do terreno de onde faz divisa com o lote 14 
á ser amembrado e com a rua 17, visando o norte 
magnético (“NM 0°00'00”), dai com azimute de 
307°16'12” com distancia de 10,00m(dez metros), 
encontramos o vértice V3 de coordenadas UTM (E= 
588078.97     N= 8589052.27), confrontando-se nesse 
trecho com a rua 17, dai com azimute de 37°16'12" com 
distancia de 25,00m (vinte e cinco metros), encontramos 
o vértice  V10 de coordenadas UTM (  E= 588094.11     
N= 8589072.17), confrontando-se nesse trecho com o 
lote 16 á ser amembrado, dai com azimute de 
127°16'12"com distancia de 10,00m(dez metros), 
encontramos o vértice V11 de coordenadas UTM (E= 
588102.0  N= 8589066.11), confrontando-se nesse 
trecho com a rua 18 ( rua projetada e não executada), dai 
com azimute de 127°16'12" com distancia de 25,00m 
(vinte e cinco metros), encontramos o vértice V2 de 
coordenadas UTM (E= 588086.93     N=8589046.22), 
confrontando-se nesse trecho com o lote 14 á ser 
amembrado, fechando-se o polígono com perímetro de 
70,00m e área de 250,00m².

LOTE Nº 16

LIMITES e CONFRONTANTES: Para o inicio da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado  ( “pon to  P-0  ou  vé r t i ce  V3” ) ,  
georreferenciado pelo sistema DATUM de coordenadas 
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UTM, (E= 588078.97     N= 8589052.27), implantado em 
um dos cantos do terreno de onde faz divisa com o lote 15 
á ser amembrado e com a Rua 17 visando o norte 
magnético (“NM 0°00'00”), dai com azimute de 
307°16'12” com distancia de 10.00 (dez metros), 
encontramos o vértice V4 de coordenadas UTM (E= 
588071.01      N= 8589058.33) confrontando-se nesse 
trecho com a rua 17, dai com azimute de 37°16'12" com 
distancia de 25,00m (vinte e cinco metros), encontramos 
o vértice V9 de coordenadas UTM (E= 588086.15     N= 
8589078.23), confrontando-se nesse trecho com o lote 
17 á ser amembrado, dai com azimute de 127°16'12” com 
distancia de 10,00m (dez metros), encontramos o vértice 
V10 de coordenadas UTM (E= 588094.11     
N=8589072.17), confrontando-se nesse trecho com a rua 
18 ( rua projetada e não executada), dai com azimute de 
127°16'12" com distancia de 25,00m (vinte e cinco 
metros). encontramos o vértice V3 de coordenadas UTM 
(   E= 588078.97     N= 8589052.27), confrontando-se 
nesse trecho com o lote 15 á ser amembrado, fechando-
se o polígono com perímetro de 70,00m e área de 
250.00m².

LOTE Nº 17

LIMITES e CONFRONTANTES: Para o inicio da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado  ( “pon to  P-0  ou  vé r t i ce  V4” ) ,  
georreferenciado pelo sistema DATUM de coordenadas 
UTM, (E= 588071.01      N= 8589058.33), implantado em 
um dos cantos do terreno de onde faz divisa com o lote 
n°16 á ser amembrado e com a rua 17 visando o norte 
magnético (“NM 0°00'00”), dai com azimute de 
307°16'12” com distancia de 10,00m (dez metros). 
Encontramos o vértice V5 de coordenadas UTM (E= 
588063.05     N= 8589064.39), confrontando-se nesse 
trecho com a rua 17, dai com azimute de 37°16'12" com 
distancia de 25,00m (vinte e cinco metros), encontramos 
o vértice V8 de coordenadas UTM (E= 588078.19     N= 
8589084.28), confrontando-se nesse trecho com o lote 
18 á ser amembrado, dai com azimute de 127°16'12” com 
distancia de 10.00 (dez metros), encontramos o vértice 
V9 de coordenadas UTM (E= 588086.15     N= 
8589078.23), confrontando-se nesse trecho com a rua 18 
( rua projetada e não executada), dai com azimute de 
127°16'12" com distancia de 25.00 (vinte e cinco metros), 
encontramos o vértice V4 de coordenadas UTM (E= 
588071.01      N= 8589058.33), confrontando-se nesse 
trecho com o lote 16 á ser amembrado, fechando-se o 
polígono com perímetro de 70.00 e área de 250.00m².

LOTE N° 18

LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Para o início da descrição, 
tomou-se como origem, um ponto de partida denominado 
(“ponto P-0 ou vértice V5”). Georreferenciado pelo sistema 
DATUM de coordenadas UTM, (E= 588063.05     N= 
8589064.39). Implantado em um dos cantos do terreno de 
onde faz divisa com o lote n°17 e com a Rua 17, visando o 
norte magnético (“NM 0°00'00”), dai com azimute de 
307°16'12” com distancia de 10.00 (dez metros), 
encontramos o vértice V6 de coordenadas UTM (E= 
588055.10     N= 8589070.44), confrontando-se nesse 
trecho com a rua 17, dai com azimute de 37°16'12" com 

distancia de 25.00 (vinte e cinco metros), encontramos o 
vértice V7 de coordenadas UTM (E= 588070.24     N= 
8589090.34), confrontando-se nesse trecho com o lote 19, 
dai com azimute de 127°16'12” com distancia de 10.00 (dez 
metros), encontramos o vértice V8 de coordenadas UTM (E= 
588078.19     N= 8589084.28), confrontando-se nesse 
trecho com a rua 18 ( rua projetada e não executada), dai com 
azimute de 127°16'12” com distancia de 25.00 (vinte e cinco 
metros), encontramos o vértice V5 de coordenadas UTM (E= 
588063.05     N= 8589064.39), confrontando-se nesse 
trecho com o lote 17 á ser amembrado, fechando-se o 
polígono com perímetro de 70.00 e área de 250.00m².

Art. 3° - A área resultante do amembramento ficarão 
assim descritas e caracterizados:

LOTE RESULTANTE 18A

LIMITES E CONFRONTAÇÕES: Para o inicio da 
descrição, tomou-se como origem, um ponto de partida 
denominado  ( “pon to  P-0  ou  vé r t i ce  V1” ) ,  
georreferenciado pelo sistema DATUM de coordenadas 
UTM, (E= 588094.89     N= 8589040.16), implantado em 
um dos cantos do terreno de onde faz divisa com o lote 
n°13 e com a Rua 17 visando o norte magnético (“NM 
0°00'00”), dai com azimute de 307°16'12” com distancia 
de 50,00m (cinqüenta metros), encontramos o vértice V6 
de coordenadas UTM (E= 588055.10     N= 8589070.44) 
confrontando-se nesse trecho com a rua 17, dai com 
azimute de 37°16'12" com distancia de 25.00 (vinte e 
cinco metros), encontramos o vértice V7 de coordenadas 
UTM (E= 588070.24     N= 8589090.34) confrontando-se 
nesse trecho com com o lote 19, dai com azimute de 
127°16'12” com distancia de 50,00m (cinqüenta metros), 
encontramos o vértice V12 de coordenadas UTM (E= 
588110.02 N= 8589060.06), confrontando-se nesse 
trecho com a rua 18 ( rua projetada e não executada), dai 
com azimute de 127°16'12" com distancia de 25,00m 
(vinte e cinco metros), encontramos o vértice V1 de 
coordenadas UTM (E= 588094.89     N= 8589040.16), 
confrontando-se nesse trecho com o lote 13, fechando-
se o polígono com perímetro de 150.00 e área de 
1.250,00m².

Art. 4° – As informações constantes nos memoriais 
descritivos apresentados são de responsabilidade 
técnica do Engenheiro Civil Soane Messias Calmon 
Santos. Registro 21292/D BA, nos termos da ART de 
n°BA20200356157.

Art. 5º— A aprovação desta Portaria não implica na 
regularização das construções existentes no referido 
imóvel.

Art. 6º— Esta Portaria tem validade de 180 (cento e 
oitenta) dias para Registro no Cartório Imobiliário, sob 
pena de caducidade prevista em Lei.

Art. 7° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.
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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 
DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, DE 31 MARÇO DE 
2021.

SÉRGIO MURILO FALCÃO DA SILVA 
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO 

URBANÍSTICO 

ANDREA BARBOSA MONTENEGRO SILVA
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E 

MEIO AMBIENTE

PORTARIA N° 020/2021
DE  01 DE MARÇO DE 2021

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

RESOLVE

Art. 1° . Revogar na íntegra a Portaria 054/2018, de 
14/09/18, publicada no DOM edição n° 1014.

Art. 2° . Designar o servidor Edgard de Oliveira Gonzaga, 
Engenheiro Civil, CREA/BA 3000025588, cadastro 
832905, CPF 047.298.655-45 para fiscalizar a locação e 
operação de máquinas e equipamentos de conservação 
rodoviária, no município de Camaçari, Bahia, conforme 
contrato 0306/2018. 

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 01 de 
março de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
  SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

 

 

PORTARIA N° 023/2021
DE 06 DE ABRIL 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, 
Engenheiro Civil, cadastro 832905, CREA 3000025588, 

CPF 047.298.655-45 para fiscalizar a contratação de 
empresa especializada na locação de caminhões 
operacionais de sucção de fossas sépticas e 
desobstrução de redes para atender as necessidades do 
município de Camaçari-BA – (SEDE), conforme contrato 
0046/2021.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 06 de 
abril de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA 

PORTARIA N° 024/2021
DE  08 DE ABRIL 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, 
Engenheiro Civil, cadastro 832905, CREA 3000025588, 
CPF 047.298.655-45 para fiscalizar a contratação de 
empresa especializada na locação de caminhões 
operacionais de sucção de fossas sépticas e 
desobstrução de redes para atender as necessidades do 
município de Camaçari-BA – (COSTA), conforme 
contrato 0050/2021.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 08 de 
abril de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

PORTARIA N° 032/2021
DE  19 DE ABRIL 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 a servidora Sandra Cristina Cerqueira Reis, 
Engenheira Civil, cadastro 832904, CREA 22722D, CPF 
431.810.905-49 para fiscalizar a execução dos serviços e 
das obras de construção da Praça Virgínia Reis Tude – 
Município de Camaçari, Bahia, conforme contrato 
0045/2021.

Publique-se e cumpra-se.
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Gabinete da Secretária da Infraestrutura, em 19 de 
abril de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
LN CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 03.249.155/0001-54 
a iniciar a execução dos serviços e das obras de 
construção da Praça Virgínia Reis Tude no município de 
Camaçari, Bahia, conforme contrato 0045/2021. 

Fica designada, na função de Fiscal da Obra, a servidora 
Sandra Cristina Cerqueira Reis, Engenheira Civil, 
cadastro 832904, CREA 22722, CPF 431.810.905-49, 
com os poderes e obrigações previstas na Lei Federal 
8.666/93 e estipuladas no Contrato, autorizado a emitir 
as ordens de serviços parciais.

Camaçari, 19 de abril de 2021.

Ciente,

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ENEIAS LAGO NEIVA
LN CONSTRUTORA LTDA

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA - EPP, CNPJ 08.593.263/0001-63, a contratação 
de empresa especializada na locação de caminhões 
operacionais de sucção de fossas sépticas e 
desobstrução de redes para atender as necessidades do 
município de Camaçari-BA – (COSTA). Conforme 
contrato 0050/2021.

 

     

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edgard, cadastro 832905, com os poderes e obrigações 
previstas na Lei Federal 8.666/93 e estipuladas no 
contrato, autorizado a emitir as ordens de serviços 
parciais.

     
Camaçari, 08 de abril de 2021.

Ciente,

OSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ALEX SOUZA DOS SANTOS
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS 

LTDA - EPP

ORDEM DE SERVIÇO

Pela presente Ordem de Serviço autorizamos a Empresa 
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS 
LTDA - EPP, CNPJ 08.593.263/0001-63, a contratação 
de empresa especializada na locação de caminhões 
operacionais de sucção de fossas sépticas e 
desobstrução de redes para atender as necessidades do 
município de Camaçari-BA – (SEDE). Conforme contrato 
0046/2021.

Fica designado, na função de Fiscal da Obra, o servidor 
Edgard, cadastro 832905, com os poderes e obrigações 
previstas na Lei Federal 8.666/93 e estipuladas no 
contrato, autorizado a emitir as ordens de serviços parciais.
     
Camaçari, 06 de abril de 2021.

Ciente,

JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

ALEX SOUZA DOS SANTOS
ALS DESINSETIZADORA E SERVIÇOS TÉCNICOS 

LTDA - EPP
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HOMOLOGAÇÃO E ATAS DE REGISTRO 
DE PREÇOS

Registro de 
Preço para aquisição de Kits a ser disponibilizados para os 
beneficiários durante as atividades realizadas pelo 
Programa Primeira Infância e pelo Centro de Convivência 
da Pessoa Idosa - Conviver através da Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES do município 
de Camaçari. 

189.000,00 

164.990,00

Registro de Preço para aquisição de Kits a ser 
disponibilizados para os beneficiários durante as atividades 
realizadas pelo Programa Primeira Infância e pelo Centro 
de Convivência da Pessoa Idosa - Conviver através da 
Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - 
SEDES do município de Camaçari. 

189.000,00 

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - A Secretaria de 
Desenvolvimento Social e Cidadania - SEDES, no uso de 
suas atribuições, homologa o PREGÃO - N.º 0179/2020 
(ELETRÔNICO) – COMPEL, cujo objeto é o 

LOTE 01: PROMITENTE FORNECEDOR: 
VILLAS COMERCIAL EIRELI; VALOR GLOBAL: R$ 

(cento e oitenta e nove mil reais); LOTE 02: 
PROMITENTE FORNECEDOR: CALUX COMERCIAL 
EIRELI; VALOR GLOBAL: R$  (cento e 
sessenta e quatro mil novecentos e noventa reais). 
DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 23/04/2021. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA.

  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0194/2021 – 
PREGÃO Nº 0179/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

PROMITENTE 
FORNECEDOR: VILLAS COMERCIAL EIRELI; VALOR 
GLOBAL: R$ (cento e oitenta e nove mil 
reais), conforme descrito abaixo:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 0195/2021 – 
PREGÃO Nº 0179/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL. 
OBJETO: 

PROMITENTE FORNECEDOR: CALUX COMERCIAL 
EIRELI; VALOR GLOBAL: R$  (cento e 
sessenta e quatro mil novecentos e noventa reais), 
conforme descrito abaixo:

DATA DA ASSINATURA: 23/04/2021. RENOILDES 
SANTOS OLIVEIRA Secretaria de Desenvolvimento 
Social e Cidadania – SEDES.

Registro de Preço para aquisição de Kits a ser 
disponibilizados para os beneficiários durante as 
atividades realizadas pelo Programa Primeira Infância e 
pelo Centro de Convivência da Pessoa Idosa - Conviver 
através da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
Cidadania - SEDES do município de Camaçari. 

164.990,00

 – 

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
504/2019.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI. CONTRATADA: EMPRESA JOTA 
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI.  DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade alterar a 
Cláusula Quinta do Contrato n° 504/2019.  DO PRAZO:  
O contrato descrito na cláusula anterior fica prorrogado 
por mais 03 (três) meses, de modo que a partir de 01 de 
maio de 2021, passará a viger até 01 de agosto de 2021. 
DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem inalteradas e em 
pleno vigor as demais Cláusulas e disposições do 
Contrato originário e aditivos não modificadas por este 
Instrumento, especialmente as disposições sobre o 
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preço. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 15 de abril de 
2021.  JOSELENE CARDIM BARBOSA SOUZA. 
MUNICÍPIO. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI.  CONTRATADA.

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
394/2020.  CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI.  CONTRATADA: EMPRESA CM 
CONSTRUTORA EIRELI.  DO OBJETO: Este Termo 
Aditivo tem por finalidade alterar a Cláusula Quinta do 
Contrato nº 394/2020, firmado originalmente firmado em 
25 de junho de 2020, conforme objeto retro citado.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por mais 03 (três) meses, de modo que, a 
partir de 01 de maio de 2021, passará a viger até 01 de 
agosto de 2021. DO PREÇO: Ficam mantidas as 
condições negociais do pacto ora aditado, especialmente 
as disposições sobre o preço, no valor global de R$ 
1.276,675,08 (um milhão, duzentos e setenta e seis mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais e oito centavos), sendo 
que o valor a ser executado no período previsto neste 
termo aditivo é o saldo contratual no valor de R$ 
675.841,38 (seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos 
e quarenta e um reais e trinta e oito  centavos), nada mais 
sendo devido à contratada além dessa importância para 
a conclusão do serviço contratado.  Fica mantida a forma 
de pagamento prevista no bojo do contrato original.  DA 
RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor, as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário não modificadas por este Instrumento. DA 
ASSINATURA: Camaçari-BA, 26 de abril de 2021. 
J O S E L E N E  C A R D I M  B A R B O S A S O U Z A .     
MUNICÍPIO.  CM CONSTRUTORA EIRELI  .    
CONTRATADA. 

TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS Nº 0348/2020.  CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CONTRATADA: 
ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. DO 
OBJETO: Este Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar 
o prazo da vigência do Contrato nº 0348/2020.  DO 
PRAZO:  Por força deste Termo Aditivo, fica prorrogado o 
prazo do Contrato n° 0348/2020, por mais 12 (doze) 
meses, sendo que a partir de 22 de abril de 2021, passará 
a viger até o dia 22 de abril de 2022. DO PREÇO:  O valor 
contratual é reajustado com base no IGP-M/FGV, que foi 
de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), ficando o valor 
global para o período da renovação fixado na ordem de 
R$856,08 (oitocentos e cinquenta e seis reais e oito 
centavos). DA RATIFICAÇÃO:  Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor, as demais Cláusulas e 
disposições do Contrato originário, não modificadas por 
este Instrumento. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 15 
de abril de 2021. BRUNO NOVA SILVA MUNICÍPIO 
ADVISECLIP SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA. 
CONTRATADA.

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO N° 0222/2018. 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. 
CONTRATADA: EMPRESA CARLA MAIA DE MELO 
EIRELI - ME. DO OBJETO: Este Termo Aditivo tem por 
finalidade alterar a CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
e a CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO do Instrumento 

contratual n° 0222/2018, firmado em 19 de junho de 
2018, cujo objeto é o supracitado.  ALTERAÇÃO NA 
OCUPAÇÃO DOS PAVIMENTOS DO IMÓVEL:  Por 
força deste termo aditivo, alteram-se as disposições 
constantes na Cláusula Primeira do Contrato originário 
sob nº 0222/2018, no que se refere à ocupação dos 
pavimentos do imóvel locado. Deste modo, passam a 
vigorar as disposições constantes na tabela/planilha 
anexa ao presente, em substituição à anterior.  DO 
PRAZO: O contrato descrito na cláusula anterior fica 
prorrogado por 12 (doze) meses, deste modo, a partir de 
19 de junho de 2021, passará a viger até 19 de junho de 
2022. DO PREÇO:  Em virtude do Contrato original n° 
0222/2018 ter como objeto uma Locação Imobiliária, que 
por sua natureza é de caráter continuado, considerando 
a prorrogação de prazo contida na Cláusula Terceira do 
presente Termo Aditivo, o valor global estipulado para o 
referido instrumento é de R$480.000,00 (quatrocentos e 
oitenta mil reais), que permanece sem sofrer alteração. 
DA RATIFICAÇÃO: Permanecem inalteradas e em pleno 
vigor as demais Cláusulas e disposições do Contrato 
originário e termos aditivos não modificadas por este 
Instrumento, não sendo devido o pagamento de nenhum 
valor além do que foi estabelecido no presente 
instrumento, renunciando, expressamente, ao reajuste 
previsto no Contrato original nº 0222/2018 em sua 
Cláusula Sexta. DA ASSINATURA: Camaçari-BA, 23 de 
abril de 2021. RENOILDES SANTOS OLIVEIRA.  
MUNICÍPIO. CARLA MAIA DE MELO EIRELI – ME.  
LOCADOR.

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0412/2020 - EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 
COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO PARA 
RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTOS EM VIAS DA 
SEDE E DOS DISTRITOS DE ABRANTES E MONTE 
GORDO - MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA (LOTE I), 
ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI E 
A  E M P R E S A  P J  C O N S T R U Ç Õ E S  E  
TERRAPLANAGEM LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0412/2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
002/2020. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0100000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
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n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 01 de março de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
Secretária da Infraestrutura

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0413/2020 - EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 
COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO PARA 
RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTOS EM VIAS DA 
SEDE E DOS DISTRITOS DE ABRANTES E MONTE 
GORDO - MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA (LOTE 
II), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
C A M A Ç A R I  E  A  E M P R E S A  C A M P B E L  
CONSTRUÇÕES TERRAPLANAGEM LTDA.  

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0413/2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
002/2020. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0100000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 01 de março de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0414/2020 - EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 
COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO PARA 
RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTOS EM VIAS DA 
SEDE E DOS DISTRITOS DE ABRANTES E MONTE 
GORDO - MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA (LOTE 
III), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA LIGA ENGENHARIA LTDA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0414/2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
002/2020. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0100000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 01 de março de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA
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DOTAÇÃO ANTERIOR DOTAÇÃO ATUAL  
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Institucional 
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de 
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Fonte % 
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Atividade 

Elemento 
de 
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DOTAÇÃO ANTERIOR DOTAÇÃO ATUAL  
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TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01/2021 DO 
CONTRATO N°0415/2020 - EXECUÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DE PAVIMENTO 
COM ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO PARA 
RECAPEAMENTO SOBRE PAVIMENTOS EM VIAS DA 
SEDE E DOS DISTRITOS DE ABRANTES E MONTE 
GORDO - MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BAHIA (LOTE 
V), ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CAMAÇARI E A EMPRESA QG CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o n°.14.109.763/0001-80, com sede à 
Av. Francisco Drumonnd, s/n, CEP 42.800-970, Centro – 
Camaçari – Bahia, neste ato representado pela 
Secretária de Infraestrutura, Sra. JOSELENE CARDIM 
BARBOSA SOUZA, brasileira, portadora da carteira de 
identidade – RG nº.478162014, SSP-BA, inscrita no 
CIC/MF sob o n° 577.287.805-06, doravante 
denominada CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato n° 0415/2020, que se regerá 
pela legislação pertinente, Lei Federal n° 8.666/93, com 
as alterações introduzidas posteriormente e pelas 
cláusulas e condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE : CONCORRÊNCIA 
002/2020. 

O B J E T O :  I N C L U S Ã O  D E  D O T A Ç Ã O  
ORÇAMENTÁRIA: FONTE 0100000 

FUNDAMENTO: Com base no art. 65,§8°, da Lei Federal 
n° 8.666/93, realiza-se o presente Apostilamento 
n°01/2021, cujo objetivo é a alteração do Disposto na 
Cláusula Segunda – DO RECURSO FINANCEIRO, 
prevista no instrumento inicial, complementando a 
dotação orçamentária, conforme o orçamento fiscal 
vigente.

Camaçari, 01 de março de 2021.

JOSELENE CARDIM BARBOSA
SECRETÁRIA DA INFRAESTRUTURA

TERMO DE APOSTILAMENTO 

TERMO DE APOSTILAMENTO N.º 0001/2021 AO 
CONTRATO N.º 0025/2021, FIRMADO ENTRE O 
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI E A EMPRESA L L M 
INFORMÁTICA LTDA, NA FORMA ABAIXO:

A Secretaria da Administração, neste ato representado 
pelo secretário, Sr. HELDER ALMEIDA DE SOUZA, 
inscrito no CPF sob n.° 123.825.745-34, doravante 
denominado CONTRATANTE, resolve modificar 
unilateralmente o Contrato 0025/2021, conforme 
processo n.° 00237.11.07.350.2020, que se regerá pela 
legislação pertinente, Lei 8.666/93, com as alterações 
introduzidas posteriormente e pelas cláusulas e 
condições seguintes:

INSTRUMENTO VINCULANTE: Processo Licitatório n.° 
01471.11.07.611.2019, Ata de Registro de Preços n.° 
0165/2020.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA (PC ALLINONE, MONITOR CURVO, 
MESA INTERATIVA, MONITOR 21,5', ESTAÇÃO DE 
TRABALHO TIPO I, ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO II, 
ESTAÇÃO DE TRABALHO TIPO III E ESTAÇÃO DE 
TRABALHO TIPO IV), COM VISTAS AO ATENDIMENTO 
DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE 
CAMAÇARI-BA, CONFORMES E QUANTITATIVOS 
CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

FUNDAMENTO: Com base no art. 65 §8° da Lei Federal 
8.666/1993, realiza-se o presente Apostilamento, 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:

O presente apostilamento tem seu efeito retroativo a 
partir de 01 de abril de 2021.

Camaçari, 27 de Abril de 2020. 

HELDER ALMEIDA DE SOUZA
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
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DOTAÇÃO ANTERIOR DOTAÇÃO ATUAL  

Classificação 
Institucional 

Projeto 
Atividade 

Elemento 
de 

Despesa 
Fonte % 

Classificação 
Institucional 

Projeto 
Atividade 

Elemento 
de 

Despesa 
Fonte % 

07.07 – 
SECRETARI
A DA INFRA-
ESTRUTURA  

 
 

3023 
 
 

 
 

44.90.51 
 
 

 
 

4190.0
00 

 

 

07.07 – 
SECRETARI
A DA INFRA-
ESTRUTURA 

 
 

3023 
 
 

 
 

44.90.51 
 

 
 

 
 

4190.000 
0100.000 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Unidade Gestora Projeto/Atividade 
Elemento de 

Despesa 
Fonte 

15 15 - 
Secretaria de 
Desenvolvim
ento Social 
 
15 37 - 
Secretaria de 
Desenvolvim
ento Social 

4052 - Proteção Social Básica  
 

4053 - Gestão das Ações do 
Programa Bolsa Família - IGD - 
PBF 
 

4055 - Gestão das Ações de 
Média Complexidade 
 

4056 - Gestão das Ações de 
Alta Complexidade 
 

2008 - Manutenção de Serviços 
Técnicos e Administrativos  

449052000 - 
Equipamentos e 
Material 
Permanente 

0100000 - Recursos 
Ordinários 
 

0129000 - 
Transferências de
Recursos do Fundo 
Nacional de Assistência 
Social - FNAS 
 

0128000 - Fundo 
Estadual de Assistência 
Social - FEAS 
 

4190000 - Operações de 
Crédito Internas 
 

0229000 - Superávit 
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Antônio Elinaldo Araújo da Silva

Ednaldo Gomes Júnior Borges

Assessoria de Atos e Documentação - SEGOV
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